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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

---------------------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕6๒ องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งได�จัดทําแผนพัฒนา
ท�อง ถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ ง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ 
๑๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบ 
และเพ่ือให�เป?นไปตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล สําหรับองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
เพ่ือให�ความเห็นชอบก�อน แล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน และได�
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  มีมติเห็นชอบในการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  เพ่ือให�เป?นแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินต�อไป  

จึงขอประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   มิถุนายน  พ.ศ.๒562 

 
 
 

( นายสมบัติ  เสตรา ) 
 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
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ส�วนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปข�อมูลพื้นฐาน 

 

ส�วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
1. ด�านกายภาพ 

  1.1  ประวัติความเป%นมา องค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ได�ยกฐานะจากสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเป�นองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค�การบริหาร
ส�วนตําบลประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙   

 1.2  ท่ีตั้ง องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ต้ังอยู�เลขท่ี 1 หมู�ท่ี10 บ�านดอนชี ตําบลคําครั่ง
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย� 34160 โทร.045-215-210 ระหว�างบ�านดอนชี-บ�าน
นาสมบูรณ� ห�างจากหมู�บ�านคําครั่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร 

  1.3  เนื้อท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท้ังหมด 46 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  28,750ไร�  ครอบคลุมพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 1- หมู�ท่ี 10 

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ต้ังอยู�บนท่ีราบลุ�ม มีแหล�งน้ําลําห�วยธรรมชาติไหล
ผ�านตลอดฤดูฝน ลําห�วยสมบัติ ลําห�วยสุระ  ลําห�วยแสนคํา ลําห�วยหินหนีบ ห�วยวังคํา พ้ืนดินค�อนข�างเรียบ 
อากาศร�อน  พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ� ตําบลคําครั่ง ได�รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ได�พัดเอาความหนาว
เย็นและความแห�งแล�งเข�ามา พร�อมได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� พัดเอาฝนและความชื้นเข�ามา 
ทําให�สภาพอากาศ  เปลี่ยนแปลงในรอบปIต�างกัน แบ�งเป�น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูร�อน ดังนี้.- 

-  ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยได�รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ซ่ึง
ก�อให�เกิดฝนตกท่ัว   ประเทศปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต�อปIประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซนเซียส 
                           - ฤดูหนาวในเดือน พฤศจิกายน-มกราคม โดยได�รับอิทธิพลจาก  ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซนเซียส 
                            - ฤดูร�อน ใน เดือน กุมภาพันธ�-เมษายน โดยได�รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต�  ซ่ึงเป�นลมร�อนพัดมา จากทะเลจีนใต� อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซนเซียส และสูงสุดใน เดือน 
เมษายน-พฤษภาคม 

5.  อาณาเขต  ทิศเหนือ    ติดต�อพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลกุดประทายและเทศบาลตําบลนาโพธิ์ 
อ.บุญฑริก    จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ทิ ศ ใ ต�  ติ ด ต� อ พ้ื น ท่ี ข อ ง ตํ า บ ล บั ว ง า ม   อํ า เ ภ อ เ ด ช อุ ด ม   จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี 
 
ทิศตะวันออกติดต�อพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนาโพธิ์  อําเภอบุญฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 

  
ทิศตะวันตก ติดต�อพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลโพนงาม  อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

 

 
2. ด�านการเมืองการ
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ด�านการเมืองการ/การปกครอง 
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2.1 เขตการปกครอง  หมู�บ�านในเขตําบลคําครั่ง จํานวน 10 หมู�บ�าน  ประกอบด�วย 
 

หมู�บ�าน หมู� 
1. บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 1 1 
2. บ�านคําครั่ง  หมู�ท่ี 2 2 
3. บ�านโนนสว�าง หมู�ท่ี 3 3 
4. บ�านนานวล  หมู�ท่ี 4 4 
5. บ�านนาสมบูรณ�  หมู�ท่ี 5 5 
6. บ�านนาประดู�  หมู�ท่ี 6 6 
7. บ�านคําครั่ง  หมู�ท่ี 7 7 
8. บ�านบูรพา  หมู�ท่ี 8 8 
9. บ�านนานวลใต�พัฒนา หมู�ท่ี 9 9 
10. บ�านดอนชี หมู�ท่ี 10 10 

 
 2.2 เขตเลือกตั้ง 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง แบ�งเป�น 10 เขต
เลือกต้ัง 

หมู�บ�าน เขตเลือกตั้ง 
11. องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 1 
12. บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 1 2 
13. บ�านคําครั่ง  หมู�ท่ี 2 3 
14. บ�านโนนสว�าง หมู�ท่ี 3 4 
15. บ�านนานวล  หมู�ท่ี 4 5 
16. บ�านนาสมบูรณ�  หมู�ท่ี 5 6 
17. บ�านนาประดู�  หมู�ท่ี 6 7 
18. บ�านคําครั่ง  หมู�ท่ี 7 8 
19. บ�านบูรพา  หมู�ท่ี 8 9 
20. บ�านนานวลใต�พัฒนา หมู�ท่ี 9 10 
21. บ�านดอนชี หมู�ท่ี 10 11 
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3.  ประชากร 
3.1 จากสถิติของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ตําบล   

คําครั่ง มีประชากรท้ังสิ้น 6,686 คน เป�นชาย 3,330 คน หญิง 3,356 คน ดังนี้ 
 

หมู�ท่ี ชื่อหมู�บ�าน  
จํ า น ว น
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  
ผู�นําชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

1 คําครั่ง      328 522 553 1,075 
นายชาดา ดวงทอง 
กํานันตําบลคําครั่ง 

2 คําครั่ง   344 
396 

 
380 776 

นายวชิรายุทธ�  จําปานาค 
ผู�ใหญ�บ�าน 

3 โนนสว�าง   140 206 204 410 
นายสมศักด์ิ  สังวาลย�ทอง 

ผู�ใหญ�บ�าน 

4 นานวล 274 288 260 548 
นายบุญเพชร พรมจันทร� 

ผู�ใหญ�บ�าน 

5 นาสมบูรณ�     316 353 366 719 
นายสีพล ชวดทอง 

ผู�ใหญ�บ�าน 

6 นาประดู� 306 225 221 446 
นายบุญโฮม ลาโพธิ์ 

ผู�ใหญ�บ�าน 

7 คําครั่ง 338 614 635 1,249 
นายเสาร� จอมหงษ� 

ผู�ใหญ�บ�าน 

8 บูรพา 115 193 176 369 
นายสมพร  สถาวร 

ผู�ใหญ�บ�าน 

9 นานวลใต�พัฒนา 427 354 377 731 
นายสมศักด์ิ วารินทร� 

ผู�ใหญ�บ�าน 

10 ดอนชี 124 179 184 363 
นายศิริชัย  สัตย�ธรรม 

ผู�ใหญ�บ�าน 

                       รวม 2,712 3,330 3,356 6,686  

 
(ท่ีมา:ข�อมูลฝSายทะเบียนราษฎร�อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ณ เดือน มีนาคม  พ.ศ.2562) 
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  3.2 ช�วงอายุและจํานวน ประชากร 
   ประชากรแยกตามเพศและกลุ�มอายุ ตําบลคําครั่ง 

กลุ�มอายุ ข�อมูลทะเบียนราษฎร' 
ชาย หญิง รวม 

0-4 178 202 380 
5-9 221 206 427 

10-14 201 245 446 
15-19 223 206 429 
20-24 240 261 501 
25-29 235 233 468 
30-34 230 197 427 
35-39 287 284 571 
40-44 314 287 601 
45-49 312 305 617 
50-54 255 246 501 
55-59 182 200 382 
60-64 144 159 303 
65-69 117 123 240 
70-74 78 78 156 
75+ 257 122 379 
รวม 3,318 3,354 6,672 

 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
 ตําบลคําครั่ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีโรงเรียน สพฐ. เขต 5  ใน

สังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 4 แห�ง และมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลอยู� 4 แห�ง
ประกอบด�วย 

โรงเรียน ผู�อํานวยการโรงเรียน จํานวนคร ู จํานวนนักเรียน 
โรงเรียนบ�านคําครั่ง 1 14 166 
โรงเรียนบ�านนาสมบูรณ� 1 3 50 
โรงเรียนบ�านนานวล 1 13 130 
โรงเรียนบ�านนาประดู� 1 5 35 
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โรงเรียน หัวหน�าสถานศึกษา จํานวน

คร ู
ภารกจิ/
ท่ัวไป 

จํานวน
นักเรียน 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านคําครั่ง 1 3 2 64 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านนาสมบูรณ� 1 1 1 23 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านนานวล 1 1 3 37 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านนาประดู� 1 1 1 18 

 
  สาธารสุข  
  13.  การสาธารณสุข   

 - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําครั่ง  จํานวน 1 แห�ง 
- ร�านขายยาแผนปWจจุบัน    จํานวน 2 แห�ง 
- ร�านค�าขายของชําในตําบลคําครั่ง   จํานวน 67 แห�ง 
- คลินิกแพทย�แผนปWจจุบัน   จํานวน 2 แห�ง 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบล  จํานวน 144 คน 
- สมาชิก อปพร.ในตําบลคําครั่ง   จํานวน  152 คน 
- อัตราการมีและการใช�ส�วมราดน้ํา    100 เปอร�เซ็น 
 

14.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
 -  ปXอมตํารวจประจําตําบลคําครั่ง                         จํานวน    -  แห�ง 
 -  ศูนย�อาสาสมัครปXองกันภัยฝSายพลเรือน อบต.คําครั่ง   จํานวน1  แห�ง 
  -  รถดับเพลิง         จํานวน   -  คัน 
  -  รถน้ํา          จํานวน   1  คัน 
  -  เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม       จํานวน   1  เครื่อง 
  -  ถังดับเพลิง (ในพ้ืนท่ี อบต.คําครั่ง)            จํานวน   14  ถัง 
  -  เครื่องสูบน้ํา         จํานวน   -  เครื่อง 
 
15.  สถาบันและองค'กรทางศาสนา 
 -  วัด       จํานวน 6  แห�ง 
หมู�ท่ี ชื่อวัด ชื่อเจ�าอาวาส จํานวนพระภิกษุ หมาย 

เหตุ 
1  วัดบ�านคําครั่ง พระครูสุวรรณ   โพธิวัฒน�             9  
7  วัดปSาพุทธญาณ    พระอธิการสุตัน  ถาวโร             4  
9  วัดปSาสุธรรมรังษี    พระครูอิทธิ      สุทธิวังโส             5  
5 วัดบ�านนาสมบูรณ�    พระอาจารย�ลี่             3  
6 วัดบ�านนาประดู�    พระอาจารย�สมหมาย             5  

10  วัดบ�านดอนชี    พระอาจารย�พันธ�             4  
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16.  การโทรคมนาคม 
 -  ตู�โทรศัพท�สาธารณะ     จํานวน -  ตู�  (ชํารุด) 
 -  โทรศัพท�บ�าน       0  เปอร�เซ็น 
         -  โทรศัพท�มือถือ                                                           100  เปอร�เซ็นต� 
 
17.  การไฟฟEา 
 -  อัตราการใช�ไฟฟXาของหมู�บ�าน คิดเป�นอัตรา    98  เปอร�เซ็นต� 
 
18.  แหล�งน้ําธรรมชาติ 
 -  ลําห�วยธรรมชาติ      จํานวน  8 แห�ง 
 1. ห�วยหินหนีบ     2. ห�วยสมบัติ      3. ห�วยหินสิ่ว       4. ห�วยวังคํา    
           5. ห�วยสุระ         6. ห�วยแสนคํา    7. หนองใหญ�       8. หนองโจด,หนองจิก 
 
19.  แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
 -  หอถังประปา   จํานวน 11  แห�ง  ได�แก� 
 ตําบลคําครั่ง  จํานวน   11  แห�ง 
สภาพเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป�นหลัก เช�น การทํานา ทําไร� ทําสวน 
ปลูกผัก  ยางพารา มันสําปะหลัง อ�อย 
 อาชีพ 
 ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพด�านการเกษตรกรรมซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ท้ังหมดในการเพาะปลูกประมาณ 29,524 ไร�  ยางพารา 2,496 ไร� 

สภาพสังคม 
 สภาพสังคม เป�นสังคมท่ีมีความผูกพันฉันญาติพ่ีน�องมีการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน เป�นสังคมท่ีมีชีวิต
เรียบง�ายในแต�ละหมู�บ�านอยู�ติดต�อกันการคมนาคมติดต�อสื่อสารได�สะดวก 
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1.  โครงสร�างขององค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
 องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง จัดเป�นองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง  แบ�งโครงสร�างการ
บริหาร ดังนี้. 
�สํานักปลัด องค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 จ.ส.อ.เอเรบ  โลหา ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล พนง.ส�วนตําบล 
2 นายวิระชาติ    บุญประชม รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล พนง.ส�วนตําบล 

สํานักปลัด 
1 น.ส.ภิฌชญามณ   สัจจ�ธรรม หัวหน�าสํานักงานปลัด พนง.ส�วนตําบล 
2 นางยุพยง      สอระพิมพ� เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ พนง.ส�วนตําบล 
3 สิบเอกอัครชัย  พวงจินดา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ พนง.ส�วนตําบล 
4 นางสาวอุไรวรรณ  เวรวรณ� บุคลากรชํานาญการ พนง.ส�วนตําบล 
5 น.ส.สุพัตรา    สามแก�ว เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนง.ส�วนตําบล 
6 น.ส.สุปราณี   ไชยระ ผช.นักวิเคราะห� ฯ พนง.จ�างตามภารกิจ 

7 นายสมควร    พรมจันทร� ผช.จพง.พัฒนาชุมชน พนง.จ�างตามภารกิจ 

8 น.ส.พรนัชชา   จันทร�แก�ว ผช.จพง.พัฒนาชุมชน พนง.จ�างตามภารกิจ 

9 น.ส.นภาพร   จารุแพทย� ผช.จพง.ธุรการ พนง.จ�างตามภารกิจ 

10 นายสัญญา    สัตย�ธรรม ผช.จพง.ธุรการ พนง.จ�างตามภารกิจ 

11 นายวีระยุทธ�  สีทอนชิน ผช.นักวิชาการเกษตร พนง.จ�างตามภารกิจ 

12 นายอุทิศ      ทองวิเศษ ผช.จพง.ปXองกันและบรรเทา  พนง.จ�างตามภารกิจ 

13 นายเฉลิม     ประทุมเลิศ คนสวน พนง.จ�างตามภารกิจ 

14 นายดนุนัย    หาวงษ� ผช.ช�างประปา พนง.จ�างตามภารกิจ 

15 นายเฉลิม     อุระสาย ผช.จพง.ปXองกันและบรรเทา พนง.จ�างตามภารกิจ 

16 นายเดชชนะ  สุทธิโยธา พนักงานขับรถ พนง.จ�างท่ัวไป 

17 นายธีระพัฒธ� วันชม พนักงานขับรถน้ํา พนง.จ�างท่ัวไป 

18 นายเอกสิทธิ์  พันธุ�เพ็ง พนักงานประจํารถน้ํา พนง.จ�างท่ัวไป 

 
� ส�วนการคลัง องค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 น.ส.พรเพ็ญ     สินศิริ ผู�อํานวยการกองคลัง พนง.ส�วนตําบล 

2 น.ส.ศิริลักษณ�   สีหานาท นักวิชาการเงินและบัญชี พนง.ส�วนตําบล 

3 นายธนธัช   จันทร�ทรง จพง.พัสดุปฏิบัติงาน พนง.ส�วนตําบล 

4 นางสาวศิริวรรณ  สมบูรณ� นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน พนง.ส�วนตําบล 

5 นาย.ธีระชัย  คําหลอม ผช.จนท.การเงินและบัญชี พนง.จ�างตามภารกิจ 

6 น.ส.ขวัญฤทัย   ศุภสร ผช.เจ�าหน�าท่ีพัสดุ พนง.จ�างตามภารกิจ 
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7 น.ส.อรวรรณ   บุญพูล ผช.จพง.จัดเก็บรายได� พนง.จ�างตามภารกิจ 

 
�ส�วนโยธา องค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายอลงกต  แสงจันทร� ผู�อํานวยการกองช�าง พนง.ส�วนตําบล 

2 นายไววิทย�     ใจจง หัวหน�าส�วนโยธา พนง.ส�วนตําบล 
3 นายสุรศักด์ิ    กัญญาสาย ผช.นายช�างโยธา พนง.จ�างตามภารกิจ 

4 นางสาวใจเดียว  จันจิตร ผช.จพง.ธุรการ  พนง.จ�างตามภารกิจ 

5 นายวิจารณ�    สาระประไพ คนงานท่ัวไป (ผู�มีทักษะช�างปู) พนง.จ�างตามภารกิจ 

 
� ส�วนการศึกษา  องค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายกฤตนัย   ไปแดน นักวิชาการศึกษา พนง.ส�วนตําบล 
2 นายสมคิด     บุญสร�าง ครู ค.ศ.1 พนง.ส�วนตําบล 
3 นางเบ็ญจวัลย� โคตรดก ครู ค.ศ.2 พนง.ส�วนตําบล 
4 นางสมนึก     หอมจันทร� ครู ค.ศ.1 พนง.ส�วนตําบล 
5 นางนิตยา     เพ็งแจ�ม ครู ค.ศ.1 พนง.ส�วนตําบล 
6 นางบุปผา     คงมาก ครู ค.ศ.1 พนง.ส�วนตําบล 
7 น.ส.อินทิราภรณ�  อินทโร ครู ค.ศ.1 พนง.ส�วนตําบล 

8 นางยุภาวดี    เสตรา ผช.นักวิชาการศึกษา พนง.จ�างตามภารกิจ 

9 นางพิชสินี  โมกทิพย� ผช.หน.ศูนย�ฯ พนง.จ�างตามภารกิจ 

10 น.ส.รุ�งทิพย�   สมสวย ผช.ครูผู�ดูแลเด็ก พนง.จ�างตามภารกิจ 

11 นางกัลยา     วงศ�ชัย ครูผู�ดูแลเด็ก พนง.จ�างท่ัวไป 

12 นางสาคร     วงศ�ใหญ� ครูผู�ดูแลเด็ก พนง.จ�างท่ัวไป 

13 นางสาวสุภาลักษณ�  พันธุ�เพ็ง ครูผู�ดูแลเด็ก พนง.จ�างท่ัวไป 

 
�ฝIายบริหารองค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ    เสตรา นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  
2 ร.ต.ต.สิน     พงษ�ชะอุ�มดี รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  
3 นายแสง      รากวงศ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  
4 นางทัศนีย�    สีดา เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  
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�ฝIายสภาองค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1 นายกษิดิ์เดช      สัตย�ธรรม ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 7  บ.คําครั่ง 

2 นายชัชวาลย�      สามหาดไทย รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 2  บ.คําครั่ง 

3 จ.ส.อ.เอเรบ   โลหา เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ปลัด พนง.ส�วนตําบล 

4 นายประดิษฐ�    วงเวียน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 1  บ.คําครั่ง 

5 นางบุญโฮม      เนตรวิเศษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 1  บ.คําครั่ง 

6 นายประมูล      นามสนุก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 2  บ.คําครั่ง 

7 นายประสงค�    รัตนะเทพ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 3  บ.โนนสว�าง 

8 นางประหยัด    สังวาลย�ทอง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 3  บ.โนนสว�าง 

9 นายเสถียร      ชูคํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 4  บ.นานวล 

10 นางจันทร�หอม พรมจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 4  บ.นานวล 

11 นายสนอง       ตาทอง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 5  นาสมบูรณ� 

12 นายประมวล    สายสมุทร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 5  บ.สมบูรณ� 

13 นายพิชิต       บุญวิจิตร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 6  บ.นาประดู� 

14 นายอ�อนศรี    สายพิมพ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 6  บ.นาประดู� 

15 นายศรีระ      คงมาก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 7  บ.คําครั่ง 

16 นายเสมอ       ทัศศรี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 8  บ.บูรพา 

17 นายมงคล      บุญประกอบ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 8  บ.บูรพา 

18 นายสมชาย    แสงทอง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 9 นานวลใต�ฯ 

19 นายวิชัย       แสนทวีสุข สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 9 นานวลใต�ฯ 

20 นายธงชัย      ศุภสร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 10  บ.ดอนชี 
21 น.ส.พรณัฐลดา   ดวงดาว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 10  บ.ดอนชี 

 
 
การคลังขององค'การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

รายรับจริง 
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ ง  มีรายรับตามงบประมาณประจําปI  2561 รวมท้ังสิ้ น 

35,699,496.72   บาท แยกเป�น 
1. หมวดภาษีอากร     246,070.09 บาท 
2. หมวดค�าธรรมเนียมและค�าใบอนุญาต     29,247.40 บาท 
3. หมวดรายได�จากทรัพย�สิน      97,272.04 บาท 
4. รายได�เบ็ดเตล็ด         3,968.00 บาท 
5. รายได�จากทุน      - 
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         16,840,416.00 บาท 
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7. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค�   - 
8. ภาษีจัดสรร           18,482,523.19 บาท 

รายจ�ายจริง 
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ ง  มีรายจ�ายตามงบประมาณประจําปI  2561 รวมท้ังสิ้น 

31,746,657  บาท แยกเป�น     
1. รายจ�ายงบกลาง     8,799,368.00 บาท 
2. งบบุคลากร                  12,547,419.00  บาท 
3. ค�าตอบแทน         999,330.00 บาท 
4. ค�าใช�สอย               2,599,057.00  บาท 
5. ค�าวัสดุ               1,904,261.54  บาท 
6. ค�าสาธารณูปโภค                236,201.46  บาท 
7. เงินอุดหนุน               1,278,000.00  บาท 
8. ค�าครุภัณฑ�ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง    3,361,770.00 บาท 
9. รายจ�ายอ่ืนๆ          26,250.00  บาท 
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ส�วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร�  20 ป( 

วิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร� ได�แก0 
1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ังคง 
2. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข0งขัน 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท0าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
6. ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสําคัญของแต0ละยุทธศาสตร� สรุปได�ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ังคง 

มีเป<าหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศ และช0วยลดและป<องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อมม่ันในกลุ0มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต0อประเทศไทยกรอบ
แนวทางท่ีต�องในความสําคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร�รัปชั่นสร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ังคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝCDงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร0วมมือระหว0างประเทศทุกระดับ และ
รักรักษาดุลยภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ  เพ่ือป<องกันและแก�ไขปCญหาความม่ังคงรูปแบบใหม0 

(5) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังป<องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร�อยภายในประเทศ สร�างความร0วมมือกับประเทศเพ่ือบ�านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมแห0งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ัง
คงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดล�อม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวทางด่ิงสู0แนวระนาบมาก
ข้ึน 

2. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
เพ่ือให�ประเทศสามารถพัฒนาไปสู0การเป�นประเทศพัฒนาแล�ว ซ่ึงจําเป�นต�องยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข0งขันและการพัฒนาอย0างยั่งยืนท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�างความม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการค�าและการเป�นผู�ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห0งอนาคต ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูป
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และพัฒนาปCจจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด�าน อันได�แก0 โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� วิทยาสตร� เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ี
ต�องให�ความสําคัญ อาทิตย� 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก0 การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร�าง
ความเชื่อม่ัน การส0งเสริมการค�าและการลงทุนท่ีอยู0บนการแข0งขันท่ีเป�นธรรมและรับผิดชอบต0อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู0ความเป�นชาติการค�าเพ่ือให�ได�ประโยชน�จากห0วงโซ0มูลค0าในภูมิภาค และเป�นการ
ยกระดับไปสู0ส0วนบนห0วงโซ0มูลค0ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป�นมิตรต0อสิ่งแวดล�อ โดยมีการใช�ดิจิทัลและการค�าท่ีเข�มข�นเพ่ือสร�างมูลค0าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุ0งสู0ความเป�นเลิศในระดับโดลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป�นแหล0งอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร�างฐานการผลิตให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข0งขันของภาคเกษตรส0งเสริมเกษตรกรย0อยให�ปรับไปสู0การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมและกลุ0มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปCจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิทัลและการค�า
มาเพ่ิมมูลค�าและยกระดับห0วงโซ0มูลค0าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความเป�นเลิศและเป�น
มิตรต0อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป�นฐานรายได�เดิม เช0น การท0องเท่ียว และพัฒนาให�ประเทศไทย
เป�นศูนย�กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด�านการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป�นต�น 

(๓)  การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (SMEs) สู0สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส0วนร0วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล�อมเมือง และโครงสร�างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ 

(๕)   การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ในด�านการขนส0ง ด�านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลดสร�างความเป�นหุ�นส0วนการพัฒนากับนาน
ประเทศส0งเสริมความร0วมมือกับนานาชาติในการสร�างความม่ังคงด�านๆ เพ่ิมบทบาทไทยในองค�กรระหว0าง
ประเทศ รวมถึงสร�างองค�ความรู�ด�านต0างประเทศ 
 (3)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
       เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป�นรากฐานท่ีแข็งแกร0งของประเทศมีความพร�อมทางกาย
ใจ สติปCญญา มีความเป�นสากล ทีทักษะการคิดวิเคราะห�อย0างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู�คุณค0าความเป�นไทย มีครอบครัวท่ีม่ังคง กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ  
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(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช0วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท0าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝCงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค0านิยมท่ีพึงประสงค� 
(4) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร�างความอยู0ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร�างบทบาทของสถาบันครองครัว

ในการบ0มเพราะจิตใจให�เข�มแข็ง 
(4) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร0งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู0
สังคมท่ีเสมอภาคและเป�นธรรม กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 
(1) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต0อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข�มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป5นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
 เพ่ือเร0งอนุรักษ�ฟSTนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง

ด�านน้ํารวมท้ังมีความสามารถในการป<องกันผลกระทบและปรับตัวต0อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ0งสู0การเป�นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ� ฟSTนฟูและป<องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิท้ัง 25 ลุ0มน้ํา เน�นการปรับระบบ

บริหารจัดการอุกทกภัยอย0างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงวิเวศและเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(5) การร0วมลดปCญหาโลกร�อนและปรังตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช�มือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

(6) ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให�หน0วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู0ท�องถ่ินอย0างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบ
แนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ  

(1) การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจ ของหน0วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต0อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต0างๆ ให�ทันสมัย เป�นธรรม และเป�นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน0วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ0ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564 

1. การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
เป<าหมายการพัฒนา 
1. คนไทยส0วนใหญ0มีทัศนคติและพฤติกรรมบรรทัดฐานท่ีมีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช0วงวัยมีทักษะ ความรู� และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3. คนไทยได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู�ด�วย

ตนเองอย0างต0อเนื่อง 
4. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
5. สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็ง และมีส0วนร0วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สาถาบันทางศาสนา ชุมชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค0านิยมคนไทยให�มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� 
2. พัฒนาศักยภาพคนให�มีทักษะ ความรู� และความสามารถในการดํารงชีวิตอย0างมี

คุณค0า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
4. ลดปCจจัยเสี่ยงด�านสุขภาพ และให�ทุกภาคส0วนคํานึงถึงผลกระทบต0อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และลดค0าใช�จ0ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
6. พัฒนาระบบการดูแล และสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให�สถาบันทางสังคมมีส0วนร0วมพัฒนาประเทศอย0างเข�มแข็ง 

2. การสร�างความเป5นธรรมและลดความเหล่ือมลําในสังคม 
เป<าหายการพัฒนา 
1. ลดปCญหาความเหลื่อมล้ําด�านรายได�ของกลุ0มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี

แตกต0างกันและแก�ไขปCญหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข�าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให�มีความเข�มแข็ง เพ่ือให�ชุมชนพ่ึงพา

ตนเองและได�รับส0วนแบ0งผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. การเพ่ิมโอกาสให�กับกลุ0มเป<าหมายประชากร ร�อยละ 40 ท่ีมีรายได�ตํ่าสุด ให�

สามารถเข�าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๒. การกระจายการให�บริการภาครัฐท้ังด�านกาศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ ท่ีมี

คุณภาพให�ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๓. การเสริมสร�างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร�างความ

เข�มแข็ง การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได� มีสิทธิในการ
จัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 
เป<าหมาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย0างมีเสถียรภาพและอย0างยั่งยืน 
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2. การสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจรายสาขา 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส0วนรวม 
2. การเสริมสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข0งขันของภาคการผลิตและ

บริการ 
 4. การเติบโตท่ีเป5นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
  เป<าหมายการพัฒนา 

1. การรักษา และฟSTนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปZาไม�เป�นร�อยละ 40 ของ
พ้ืนท่ีประเทศ แบ0งเป�นพ้ืนท่ีปZาเพ่ือการอนุรักษ�ร�อยละ 25 และพ้ืนท่ีปZาเศรษฐกิจ ร�อยละ 15 พ้ืนท่ีปZาชายเลน
เพ่ิมจาก 1.53 ล�านไร0 เป�น 1.58 ล�านไร0 มีการแก�ไขปCญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. สร�างความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบให�มีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการน้ําในระดับลุ0มน้ําให�มีความสมดุลระหว0างความต�องการใช�น้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําต�นทุน เพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานป\ละ 350,000 ไร0 ควบคู0กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�น้ําท้ังภาคการผลิต และการบริโภค 
ป<องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล�ง 

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมและลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได�รับการจัดการ
อย0างถูกต�องและนําไปใช�ประโยชน�ไม0น�อยกว0าร�อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนได�รับการกําจัดไม0น�อยร�อย
ละ30 กากอุตสาหกรรมท่ีเป�นอันตรายท้ังหมดเข�าสู0ระบบการจัดการท่ีถูกต�อง ฟSTนฟูแหล0งน้ําผิวดินให�มี
คุณภาพในเกณฑ�ท่ีดี และแก�ไขปCญหาวิกฤติหมอกควัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก_าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต0อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล0อยก_าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส0งลดลง ภายในป\ 
2563 ไม0น�อยกว0า ร�อยละ 7 ของการปล0อยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด�านต0างๆ หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได�รับผลกระทบสูง 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย�สิน ท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟSTนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร�างสมดุลของการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�

อย0างยั่งยืนและเป�นธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให�เกิดความม่ันคง สมดุล และ

ยั่งยืน 
3. แก�ไขปCญหาวิกฤตสิ่งแวดล�อม 
4. ส0งเสริมการผลิตและการบิโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
5. สนับสนุนการลดการปล0อยก_าซเรือนกะจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว

ต0อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด�านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก� ไขปCญหาความขัดแย� งด� าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
8. การพัฒนาความร0วมมือด�านสิ่งแวดล�อมระหว0างประเทศ 
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 5. การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

1.3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน� 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข�มแข็ง เป�นประตูการค�าการท0องเท่ียว การเกษตรมี
ศักยภาพ มีการพัฒนาอย0างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

  
 พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได�มาตรฐานบริการประชาชน 
2. ส0งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก0ประชาชน 
3. ส0งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท�องถ่ิน 
4. ส0งเสริมสถาบันครอบครัวให�มีความเข�มแข็ง 
5. ส0งเสริมและพัฒนาระบบการป<องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก0ประชาชน 
6. ส0งเสริมให�ประชาชนรู0จักสิทธิ หน�าท่ี ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส0งเสริมและบูรณาการระบบการป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส0งเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9. ส0งเสริมให�เกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส0วน 
10. ส0งเสริมให�ภาคประชาชนเข�มแข็งและมีส0วนร0วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
11. บริหารจัดการท0องเท่ียงของจังหวัด 
12. ส0งเสริมให�เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยการมีส0วนร0วมของชุมชน 
14. จัดให�มีระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 
15. อนุรักษ�ฟSTนฟู และเผยแพร0 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
 
จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต0อความต�องการ

ของประชาชน 
2. ประชาชนมีความรู�ด�านการประกอบอาชีพ ด�านภูมิปCญญาท�องผสมผสานภูมิปCญญา

สมัยใหม0 
3. โรงเรียนในสังกัดองค�กรปกครองส0วนท�องถ่ินมีการเรียนการสอนท่ีได�มาตรฐานและ

สอดคล�องกับบริบทวิถีชีวิตของท�องถ่ิน 
4. ครอบครัวอบอุ0น ชุมชนเข�มแข็ง 
5. ประชาชนมีความรู�เรื่องการดูแลสุขภาพเบ้ืองต�นและการป<องกันโรคอย0างเป�นระบบ 
6. ประชาชนมีความรู�  ปรัชญา อุดมการณ� สิทธิและหน�า ท่ี ของตนเองในระบบ

ประชาธิปไตย 
7. ศูนย�ประสานงานและบูรณาการข�อมูล ทรัพยากร ในการป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ความเข�มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู�ขององค�กรภาคประชาชน 
9. ระบบการทํางานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว0างองค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
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10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู� มีส0วนร0วม ในกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินทุกระดับชั้น 
11. ศูนย�บูรณาการข�อมูลการท0องเท่ียวท่ีทันสมัยและเป�นปCจจุบัน 
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ0มอาชีพ ได�รับการส0งเสริมแบบครบวงจร (ความรู� การผลิต 

การบริหาร การตลาด) ในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
13. ประชาชนมีองค�ความรู�ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดความตระหนักในการ

เข�ามามีส0วนร0วมในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
14. ความเป�นระบบของข�อมูลพ้ืนท่ีเป�นสาธารณะ ผู�รับผิดชอบ และการใช�สอยร0วมกันของ

ประชาชน 
15. มีการจัดระบบการเรียนรู� เผยแพร0 สืบทอด และอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน แบบมุ0งผลสัมฤทธิ์ 

1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส0งท่ีได�มาตรฐาน 
   แนวทางท่ี 3  พัฒนาระบบชลประทานให�ท่ัวถึงและเพียงพอ 
   แนวทางท่ี 4  ขยายเขตการบริการไฟฟ<า ประปา รองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 
   แนวทางท่ี 5  พัฒนาระบบระบายน้ําท่ีได�มาตรฐานและท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แนวทางท่ี 1  ส0งเสริมการผลิตพืชและสัตว�เศรษฐกิจของจังหวัด 
   แนวทางท่ี 2  ส0งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก0ประชาชน 
   แนวทางท่ี 3  ส0งเสริมการป<องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
   แนวทางท่ี 4  ส0งเสริมสถาบันครอบครัวให�มีความเข�มแข็ง 
   แนวทางท่ี 5  ส0งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
   แนวทางท่ี 1  บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร�อยของทุกภาคส0วน 
   แนวทางท่ี 2  เสริมสร�างองค�ความรู�ประชาธิปไตย สิทธิ หน�าท่ี และกฎหมาย 
แก0ประชาชน 
   แนวทางท่ี 3  ส0งเสริมและบูรณาการระบบการป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของจังหวัด 
   แนวทางท่ี 4  ส0งเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
   แนวทางท่ี 5 ส0งเสริมการรวมกลุ0มภาคประชาชนให�เข�มแข็ง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4  การวางแผนการส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว 
   แนวทางท่ี 1  ส0งเสริมสนับสนุนการลงทุนให�เกิดแหล0องท0องเท่ียวใหม0 
   แนวทางท่ี 2  พัฒนาศักยภาพด�านการบริการท0องเท่ียวของส0วนร0วม 
   แนวทางท่ี 3  อนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรการท0องเท่ียวของส0วนรวม 
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   แนวทางท่ี 4  สร�างเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท0องเท่ียว 
   แนวทางท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล0งท0องเท่ียวให�มีคุณภาพ 
   แนวทางท่ี 6 ส0งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
   แนวทางท่ี 1  บริหารจัดการทรัพยากรปZาไม� ดินและน้ํา โดยการมีส0วนร0วมของ
ชุมชน 
   แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียให�ถูกสุขลักษณะโดยการมี
ส0วนร0วมของชุมชน 
   แนวทางท่ี 3  ส0งเสริมให�ชุมชนปลอดภัยมลภาวะ 
   แนวทางท่ี 4  จัดให�มีระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 1  อนุรักษ� ฟSTนฟู ส0งเสริม และเผยแพร0ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 2  จัดให�มีศูนย�การเรียนรู�และการอนุรักษ�ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปCญญาท�องถ่ินในชุมชน 
   แนวทางท่ี 3  จัดให�มีศูนย�การเฝ<าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส0วนร0วมของ
ชุมชน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 1  พัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบการบริหารงานขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 3  พัฒนาเครื่องไม� เครื่องมือ เครื่องจักกลขององค�กรปกครองส0วน
ท�องถ่ิน 
   แนวทางท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค�กรปกครอง
ส0วนท�องถ่ิน 
 
ข�อเสนอแนะกิจกรรม/โครงการท่ีควรบรรจุในแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 

1. โครงการขุดลอก ห�วย หนอง และแหล0งน้ําสาธารณะ 
2. โครงการขยายเขตบริการไฟฟ<า ประปา 
3. โครงการวางระบบระบายน้ําของชุมชน/เมือง 
4. ก0อสร�าง/ซ0อมแซม ถนนสายหลักเชื่อมระหว0างตําบล 
5. พัฒนาระบบชลประทาน/พัฒนาแหล0งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชุมชน 
6. การวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
7. การจัดให�มีระบบคมนาคมท่ีได�มาตรฐานเดินทางได�สะดวกปลอดภัย 
8. สนับสนุนการขุดเจาะบ0อบาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตรใน

ชุมชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ส0งเสริมกลุ0มอาชีพ/การรวมกลุ0มอาชีพ แก0เกษตรกร 
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2. ส0งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ส0งเสริมศูนย�พัฒนาสุขภาพประชาชนด�วยเครื่องออกกําลังกายประจําตําบล 
4. ส0งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแก0เกษตรกร 
5. ส0งเสริมการสร�างมูลค0าเพ่ิมแก0สินค�าชุมชน 
6. พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยการมีส0วนร0วมของประชาชน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
1. จัดให�มีการป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพเจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครป<องกันภัยฝZายพลเรือน (อป.พร.) 
3. จัดต้ังอาสาสมัครเฝ<าระวังยาเสพติดประจําชุมชน 
4. จัดระเบียบชุมชนสังคมให�มีความสงบเรียบร�อย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 4  การวางแผนการส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว 
1. ส0งเสริมการท0องเท่ียวในชุมชน 
2. พัฒนาแหล0งท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ�/กิจกรรมท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
3. พัฒนาแหล0งท0องเท่ียวและพ้ืนท่ีรอบๆ แหล0งท0องเท่ียว 
4. ต้ังศูนย�บริการท0องเท่ียวประจําตําบล 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการนักท0องเท่ียว 
6. อบรมมัคคุเทศก�ท�องถ่ิน/พัฒนาบุคคลากรท�องถ่ินด�านงานส0งเสริมการ

ท0องเท่ียว 
7. การจัดระบบการบริหารจัดการแหล0งท0องเท่ียวให�มีคุณภาพ 
8. ส0งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  
9. ส0งเสริมให�เกิดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย0างมีคุณค0า 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
1. จัดหาแหล0งกําจัดขยะ บ0อจํากัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 
2. โครงการธนาคารขยะและระบบการจัดการขยะ 
3. ส0งเสริมการป<องกันและกําจัดยุงลาย 
4. ส0งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน�และกําจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
5. พัฒนาเมืองเก0าให�เป�นแหล0งพักผ0อนหย0อนใจของชุมชน 
6. โครงการประกวดองค�กรปกครองส0วนท�องถ่ินท่ีจัดการสิ่งแวดล�อมดีเด0น

ประจําป\ 
7. ส0งเสริมการก0อสร�างฝายน้ําล�นให�เพียงพอและท่ัวถึง 
8. โครงการจัดหาเครื่องไม�เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการจัดเก็บและกําจัด

ขยะ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปCญญาท�องถ่ิน 

1. อนุรักษ� ส0งเสริมประเพณีของท�องถ่ิน 
2. ต้ังศูนย�การเรียนรู�เพ่ืออนุรักษ�และเผยแพร0ประเพณีภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
3. การสร�างแหล0งเรียนรู�และอนุรักษ�และศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1. ปcารับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส0วนท�องถ่ิน 
3. พัฒนาสิ่งแวดล�อมการทํางานในสํานักงานให�น0าอยู0 
4. จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานบุคลากร

องค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค�การปกครองส0วนท�องถ่ิน 
6. ส0งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน� 
“ เกษตรกรรมปลอดสาร  พ้ืนฐานดี  เพ่ิมทวีรายได�  ก�าวไกลเทคโนโลยี  มากมีคุณธรรม  ก�าวล้ําการ
พัฒนา ” 
4.2 ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
เพ่ือนําไปสู0การบรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส0วนตําบลคําครั่ง  จึงมียุทธศาสตร�หลักท่ีจะ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จตามเป<าหมาย ดังนี้ 
4.2.1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
                วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือก0อสร�างปรับปรุง  ซ0อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท�า ท0อระบายน้ําให�ได�
มาตรฐานและท่ัวถึง 
  2.  เพ่ือขยายเขตไฟฟ<า และบริการแสงสว0างไฟฟ<าสาธารณะให�เพียงพอและท่ัวถึง 
  3.  เพ่ือให�บริการด�านสื่อสาร โทรคมนาคมให�มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  4.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดวางผังเมืองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    เป<าหมาย 
  1.  ก0อสร�างปรับปรุง  ซ0อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง ตรอก  ซอย 
ครอบคลุมทุกหมู0บ�าน 
  2.  พัฒนาขยายเขตไฟฟ<าและบริการแสงสว0างไฟฟ<าสาธารณะตามถนน ตรอก  
ซอย  ครอบคลุมทุกหมู0บ�าน 
  3.  ติดต้ังระบบโทรศัพท� / โทรสาร  ณ. ท่ีทําการองค�การบริหารส0วนตําบลและตาม
หมู0บ�าน 
  4.  สํารวจข�อมูลการจัดวางผังเมืองเพ่ือจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ก0อสร�างปรับปรุง ถนน คสล. ให�ได�มาตรฐานและท่ัวถึง 
  2.  ก0อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว0างหมู0บ�านและตําบล 
  3.  ก0อสร�างปรับปรุง  ซ0อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง ให�ใช�การได�ดี 
  4.  ปรับปรุงซ0อมแซมผิวจราจรให�มีประสิทธิภาพ 
  5.  ก0อสร�างปรับปรุงท0อระบายน้ํา ร0องระบายน้ําให�มีขนาดท่ีเหมาะสมและได�
มาตรฐาน 
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  6.  ขยายเขตไฟฟ<าและไฟฟ<าสาธารณะตามถนน ตรอก  ซอย ภายในหมู0บ�าน 
ระหว0างหมู0บ�านอย0างท่ัวถึง 
  7.  ขยายเขตโทรศัพท�ให�ได�มาตรฐานสามารถใช�การได�ดี 
  8.  จัดระบบการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายเขตหมู0บ�านในอนาคตต0อไป 
4.2.2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือส0งเสริมอาชีพและพัฒนารายได�ของประชาชนให�เพ่ิมข้ึน 
             2.  เพ่ือให�ประชาชนมีงานทําตลอดป\และพัฒนาอาชีพใหม0 ๆ ให�ประชาชน 
  3.  เพ่ือให�ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได� 
  4.  เพ่ือส0งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม0ตามแนวพระราชดําริ 
  5.  เพ่ือให�มีศูนย�ฝdกอาชีพประจําตําบล 
  6.  เพ่ือให�มีศูนย�การเรียนรู�ทางการเกษตรแบบจุลินทรีย� และสารสมุนไพร 
  7.  เพ่ือให�มีศูนย�การจําหน0าย การผลิต และแปรรูปสินค�าทางการเกษตรในชุมชน 
  เป<าหมาย 
1.  เพ่ิมรายได�ต0อหัวของประชาชนให�มากข้ึน  10 % 
2.  ก0อสร�างศูนย�ฝdกอาชีพประจําตําบล จํานวน  1  แห0ง 
3.  ก0อสร�างศูนย�การผลิตปุfยจุลินทรีย� สารสมุนไพร ปราบศัตรูพืชและแหล0งให�ความรู�จํานวน 1 แห0ง 
  4.  ฝdกอบรมอาชีพกลุ0มอาชีพราษฎรศึกษาดูงาน  จํานวน   100  คน  /  รุ0น 
  5.  จัดต้ังแหล0งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ 
  6. จัดหาแหล0งจําหน0ายสินค�าทางการเกษตร 
  7.  ก0อสร�างโรงสีข�าวประจําตําบล  จํานวน   1   แห0ง 
  8.  ส0งเสริมการประกอบอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว�เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ฝdกอบรมให�ความรู�ทางวิชาการโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม0มาใช�อย0างเหมาะสม 
  2.  จัดหาแหล0งเงินทุนหมุนเวียน / เงินกู�ดอกเบ้ียตํ่า 
  3.  ส0งเสริมการฝdกอบรมอาชีพระยะสั้น  ระยะปานกลาง และระยะยาว 
  4.  ก0อสร�างศูนย�ฝdกอาชีพประจําตําบล 
  5.  ก0อสร�างโรงสีประจําตําบล 
  6.  พัฒนาส0งเสริมอาชีพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว� 
  7.  ก0อสร�างศูนย�การผลิตปุfยจุลินทรีย�  สารสมุนไพร ปราบศัตรูพืชและแหล0งให�
ความรู�  จํานวน  1  แห0ง 
  8.  จัดหาแหล0งจําหน0ายสินค�าทางการเกษตร 

 

4.2.3  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคม 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือพัฒนาอบรมให�ประชาชนมีความรู�โดยเท0าเทียมกัน 
    2.  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณสุขมูลฐานให�ดีข้ึน 
  3.  เพ่ือพัฒนาส0งเสริมให�บริการด�านสวัสดิการของประชาชน 
  4.  เพ่ือป<องกันการแพร0ระบาดโรคติดต0อในเขตองค�การบริหารส0วนตําบล 
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5.  เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ�การศึกษา ให�กับนักเรียนในเขตองค�การบริหารส0วน

ตําบลให�เพียงพอเหมาะสม 
6.  เพ่ือให�บริการชุมชนในการก0อสร�าง  ปรับปรุง ซ0อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน�ท่ี

เหมาะสม 
   7.  เพ่ือพัฒนาส0งเสริมเยาวชน  ประชาชน  ด�านการกีฬาและนันทนาการ 

8.  เพ่ือส0งเสริมให�ประชาชนผู�ด�อยโอกาสหรือได�รับภัยธรรมชาติให�มีชีวิตและความ
เป�นอยู0ท่ีดีข้ึน 

  9.  เพ่ือสร�างแหล0งการเรียนรู�ด�านคอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ตให�ประชาชน 
  10. เพ่ือส0งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณี  ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
  เป<าหมาย 
  1.  ก0อสร�างศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและศูนย�คอมพิวเตอร�ประจําตําบล 
  2.  จัดบริการท่ีอ0านหนังสือพิมพ�ประจําหมู0บ�าน / ตําบล 
  3.  สร�างความเข�าใจแนะนําวิธีการช0วยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นได�อย0างเหมาะสม 
  4.  ส0งเสริมและสนับสนุนการแข0งขันกีฬาประจําตําบล อย0างน�อยป\ละ  1  ครั้ง 
  5.  ส0งเสริมพัฒนาศูนย�สงเคราะห�ราษฎรประจําหมู0บ�าน  ตําบล 
  6.  จัดหาอุปกรณ�กีฬา  ชุดกีฬา  ให�เยาวชน  ประชาชน  และแข0งขันกีฬา 
  7.  ก0อสร�างสวนสาธารณะเพ่ือพักผ0อนหย0อนใจ 
  8.  ก0อสร�าง  ปรับปรุง  บริการชุมชนและสิ่งสาธารณประโยชน� เช0น  ปรับปรุง 

ซ0อมแซม 
                       ศาลาวัด  ก0อสร�างศาลาพักริมทาง   ศาลาอเนกประสงค� 
  9. ส0งเสริมและพัฒนาการศึกษาให�ก�าวหน�าและทันสมัย 
  10. ส0งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาคุณภาพของประชาชนให�มีความรู�โดยเท0าเทียมกัน 
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�อยู0ดีมีสุข 
3.  รณรงค�ส0งเสริมประชาชน เยาวชนห0างไกลยาเสพติด 
4.  จัดต้ังศูนย�สงเคราะห�ราษฎรประจําหมู0บ�าน  ตําบล 
5.  รณรงค�ป<องกันการแพร0ระบาดโรคติดต0อ 
6.  บริการด�านป<องกันและบรรเทาสาธารณภัยต0าง ๆ                                                   
7.  พัฒนาส0งเสริมให�ประชาชนมีส0วนร0วมกับการดําเนินงานขององค�กรปกครองส0วน

ท�องถ่ินมากข้ึน 
8.  จัดต้ังศูนย�การเรียนรู�คอมพิวเตอร�ให�ประชาชนได�ศึกษาหาความรู� 
9.  สนับสนุนงานทางศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 

4.2.4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือก0อสร�าง ปรับปรุงระบบน้ําประปาให�ได�มาตรฐานและขยายเขตให�ท่ัวถึง 
  2.  เพ่ือขยายเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยการจัดระบบชลประทาน  ฝายน้ําล�น 
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3.  เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําด่ืมท่ีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค โดยจัดหาแหล0งกักเก็บน้ํา

พร�อมท่ีกรองน้ํา 
  4.  เพ่ือให�ประชาชนมีอุปกรณ�การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานโดยการ

จัดหาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ0 
  5.  เพ่ือให�ประชาชนมีระบบสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานและใช�

ตลอดป\ 
  6.  เพ่ือให�ประชาชนได�มีแหล0งกักเก็บน้ําไว�ใช�เพ่ือการเกษตร 
  7.  เพ่ือขุดลอกแหล0งกักเก็บน้ําสาธารณเพ่ือใช�ในการเกษตร 
  เป<าหมาย 
  1.  ก0อสร�างระบบน้ําประปาให�มีขนาดท่ีได�มาตรฐานและขยายเขตให�ครอบคลุมทุก

หมู0บ�าน 
  2.  ก0อสร�างขุดลอกร0องน้ํา  ห�วย  ให�มีขนาดใหญ0 ได�แก0  ห�วยหินสิ่ว  ห�วยอารอง  

ห�วยหินหนีบ  ห�วยสุระ ห�วยวังคํา  ห�วยสมบัติ  ร0องน้ําคํา  ร0องมันแกว   คลองหนองไผ0 ฯลฯ 
  3.  ก0อสร�างระบบชลประทานและฝายน้ําล�น  ได�แก0  ก0อสร�างฝายน้ําล�นซอย

มหาดไทยก0อสร�างฝายน้ําล�นร0องมันแกว  ขุดลอดบ0อน้ําขนาดเล็กตามไร0 – นา ก0อสร�างฝายน้ําล�นห�วยอะลอง 
ก0อสร�างฝายน้ําล�นห�วยสุระตอนบน – ล0าง ก0อสร�างฝายน้ําล�นห�วยหินสิ่วตอนล0าง ฯลฯ 

  4.  ก0อสร�างถังกักเก็บน้ําด่ืมพร�อมท่ีกรองน้ําสะอาดในหมู0บ�าน  ท้ัง  10  หมู0บ�าน 
  5.  ขุดสระน้ําขนาดเล็ก  บ0อบาดาล บ0อน้ําต้ืน  เพ่ือการเกษตร  ท้ัง   10  หมู0บ�าน 

   6.  ขยายเขตและซ0อมแซมคลองส0งน้ําด�วยระบบไฟฟ<า ให�ท่ัวถึงและใช�งานได� 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ก0อสร�าง ปรับปรุง ซ0อมแซม ขยายเขตระบบน้ําประปาหมู0บ�านให�ได�มาตรฐาน 
  2.  ขุดลอกร0องน้ํา ลําห�วย คลอง บึง  ท่ีได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
                   3.  ก0อสร�างระบบชลประทาน และฝายน้ําล�นให�มีขนาดใหญ0และเหมาะสม 
  4.  ก0อสร�างแหล0งกักเก็บน้ําด่ืมพร�อมติดต้ังเครื่องกรองน้ํา 
  5.  ก0อสร�างแหล0งกักเก็บน้ําขนาดเล็กเพ่ือใช�ในการเกษตร 
  6.  ขยายเขตและซ0อมแซมคลองสงน้ําให�ท่ัวถึงและดี 
4.2.5  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  2.  เพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการประชาชนได�รวดเร็ว 

2.  เพ่ือให�ประชาชนมีส0วนร0วมเข�าใจในการบริหารงานขององค�กรปกครองส0วน
ท�องถ่ินมากข้ึน                               

  3.  เพ่ือให�การจัดเก็บรายได�ขององค�กรปกครองส0วนท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
  4.  เพ่ือปรับปรุงแบะพัฒนาบุคลากรในหน0วยงานให�มีประสิทธิภาพ 

5.  เพ่ือให�เกิดความเป�นระเบียบและสะดวกในการคมนาคมโดยการติดต้ังป<าย
แนะนําสถานท่ีและถนนต0าง ๆ  

6.  เพ่ือให�ผู�นําชุมชนได�มีความรู� ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตนเองต0อการ
พัฒนาชุมชน 
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เป<าหมาย 

  1.  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช�ในการทํางานให�เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

  2.  ก0อสร�างโรงเก็บพัสดุท่ีทําการองค�การบริหารส0วนตําบล 
  3.  จัดซ้ือรถยนต�ประจําองค�การบริหารส0วนตําบล  จํานวน  1  คัน 
  4.  ฝdกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค�กรและชุมชน ในการปฏิบั ติงานให� มี

ประสิทธิภาพ 
5.  ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสําหรับเจ�าหน�าท่ี  สมาชิก อบต. พนักงานส0วน

ตําบล ผู�นําชุมชนป\ละ  1  ครั้ง 
  6.  ปรับปรุงภูมิทัศน�รอบ ๆ อบต. ให�สวยงาม 

   7.  จัดทําผังเมืองและแผนท่ีภาษี 
4.2.6  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล�อม ระบบกําจัดขยะมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะ 
  2.  เพ่ือแก�ไขปCญหาสิ่งแวดและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  เพ่ือส0งเสริมรณรงค�ปลูกต�นไม�ตามพระราชเสาวนีย�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    
                   4.  เพ่ือรักษาความสะอาดเป�นระเบียบเรียบร�อย 
  เป<าหมาย 
  1.  ติดต้ังถังขยะหมู0บ�าน   จํานวน    10   แห0ง 
  2.  ปลูกต�นไม�ตามพระราชเสาวนีย�      จํานวน     200   ต�น  /  ป\ 
  3.  ฝdกอบรมอนุรักษ�น้ํา   ป\ละ  1  ครั้ง 
  4.  จัดทําเขตอภัยทาน  จํานวน   10  หมู0บ�าน 
  5.  จัดทําระบบระบายน้ําเสียในหมู0บ�าน  ท้ัง  10  หมู0บ�าน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  รณรงค�เขตปลอดขยะและพ้ืนท่ีใสสะอาด 
  2.  จัดระบบกําจัดขยะท่ีได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  3.  รณรงค�ส0งเสริมให�ประชาชนปลูกและดูแลรักษาต�นไม�ตามพระราชเสาวนีย� 
  4.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ให�ร0มรื่น  สวยงาม 
  5.  สร�างระบบระบายน้ําเสียในชุมชน 
4.2.7  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว 
  วัตถุประสงค� 
  1.  เพ่ือส0งเสริมการท0องเท่ียวในชุมชนและตําบล 
  2.  เพ่ือสร�างรายได�จากการท0องเท่ียวให�ประชาชน 

เป<าหมาย 
  1.  พัฒนาแหล0งท0องเท่ียวให�สวยงาม สร�างจุดสนใจดึงดูดนักท0องเท่ียว จํานวน   3  

แห0ง 
  2.  ให�ประชาชนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการท0องเท่ียว 
  3.  สร�างรายได�และส0งเสริมอาชีพให�ประชาชนจากแหล0งท0องเท่ียว 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาแหล0งท0องเท่ียวให�สวยงาม  สร�างจุดสนใจ ดึงดูดนักท0องเท่ียว 
  2.  ส0งเสริมผลิตภัณฑ�หนึ่งตําบล และขายสินค�าให�นักท0องเท่ียว 
4.3  กรอบยุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน      
โครงพ้ืนฐาน 
   

1.1) แนวทางการพัฒนาด�าน การก0อสร�าง บํารุงรักษาถนน  สะพาน 
ทางเท�า ท0อระบายน้ําให�ได�มาตรฐาน 
1.2) แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ<าและไฟส0องทางสาธารณะ 
ตามถนน 
1.3) แนวทางการพัฒนาด�านการบริการสาธารณะ 
 

 

2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 
 
 

2.1) แนวทางการพัฒนาด�าน การส0งเสริมศักยภาพและขีด 
ความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย� 
2.2 ) แนวทางการส0งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ0ม 
อาชีพ 
 

 

3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาคน
และสังคม 
 
 

3.1) แนวทางการพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม  ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน 
3.2 ) แนวทางการพัฒนาและส0งเสริมการศึกษา 
3.3 ) แนวทางการพัฒนาด�านการส0งเสริมสุขภาพอนามัย 
3.4 ) แนวทางการพัฒนาด�านการพัฒนาและส0งเสริมสวัสดิการของ 
ชุมชน 
3.5 ) แนวทางการพัฒนาด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร�าง 
ความเข�มแข็งของชุมชน 
3.6) แนวทางการพัฒนาด�านการกีฬาและนันทนาการ 

 

4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
แหล0งน้ํา 
    
 

4.1) แนวทางการพัฒนาแหล0งน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
4.2) แนวทางการพัฒนาแหล0งน้ําเพ่ือการเกษตร 
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4.3  กรอบยุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การเมืองและการบริหาร 
 

5.1) แนวทางการพัฒนาส0งเสริมการมีส0วนร0วมของประชาชนและ 
องค�กรทุกภาคส0วน 
5.2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค�กรให�มี ขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
5.3) แนวทางการพัฒนาด�านการส0งเสริมระบบการบริการประชาชน ให�
ได�มาตรฐาน 
5.4) แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

 

6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และการ
ท0องเท่ียว 
    

 6.1) แนวทางการพัฒนาการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล�อมและแหล0งท0องเท่ียว 
 6.2) แนวทางการพัฒนา การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ระบบน้ําเสีย 
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3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 

3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปCจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคต SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ0อน โอกาส และอุปสรรค)  
การวิเคราะห�ปCจจัยสภาพแวดล�อมภายนอกและภายในองค�กร เพ่ือช0วยในการกําหนดจุดแข็ง 

(Strength) จุดอ0อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําผล
การวิเคราะห�ไปกําหนดกลยุทธ�การทํางาน นําไปสู0การกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�และแนวทางการ
พัฒนา ได�แก0  

ปCจจัยภายใน ประกอบด�วย 
- ด�านการบริหาร ได�แก0 การแบ0งส0วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ 

การกํากับดูแล เป�นต�น 
- ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากร ได�แก0 อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป�นต�น 
- งบประมาณ รวมท้ังความช0วยเหลือต0างๆ 
- ระบบฐานข�อมูล 
- การประสาน / การอํานวยการ / ความร0วมมือจากภาคส0วนท่ีเก่ียวข�อง 
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ�ในการทํางาน 
การวิเคราะห�จุดแข็ง (Strength-S) เป�นการพิจารณาปCจจัยภายในหน0วยงานในด�านบวก ความ

พร�อม ความเข�มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส0วนท่ีส0งเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในด�านต0างๆ 
การวิเคราะห�จุดอ�อน (Weakness-W) เป�นการพิจารณาปCจจัยภายนอกในหน0วยงานในด�านลบ

ซ่ึงจะพิจารณาในด�านต0างๆ เช0นเดียวกับการวิเคราะห�จุดแข็ง 
ปCจจัยภายนอก ประกอบด�วย 
- ด�านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย�งและกลุ0มผลประโยชน� 
- ด�านเศรษฐกิจ ได�แก0 เศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี เช0น ผลผลิต รายได� รายจ0าย การออม การลงทุน 

การใช�ท่ีดิน แรงงาน การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
- ด�านสังคม 
- นโยบายรัฐ/ กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 
การวิเคราะห�โอกาส (Opportunity-O) เป�นการศึกษาสภาพแวดล�อมภายนอกว0ามีสภาพเป�น

เช0นไร เหตุการณ�สถานการณ�ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะส0งผลกระทบต0อท�องถ่ิน
อย0างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป�นประโยชน� หรือเป�นโอกาสอันดีต0อท�องถ่ิน โดยจะต�องพิจารณาท้ังด�าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

การวิเคราะห�ปCญหาอุปสรรคหรือข�อจํากัด (Threat -T) เป�นการศึกษาสภาพแวดล�อม
ภายนอกท่ีเป�นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก0อให�เกิดผลเสียหายหรือเป�นข�อจํากัดต0อท�องถ่ินโดยจะต�องพิจารณา
ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช0นเดียวกับการวิเคราะห�โอกาสสําหรับผลการ
วิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปCจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค�การ
บริหารส0วนตําบลคําครั่งด�วย SWOT Analysis มีรายละเอียดดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� มีภาวะผู�นํา และมีความมุ0งม่ันสูงท่ีจะพัฒนาองค�การบริหารส0วนตําบลให�

มีความเจริญก�าวหน�าในทุกด�าน 
2. ผู�บริหารสามารถดําเนินงานได�อย0างต0อเนื่องและมีเสถียรภาพ 
3. ผู�บริหารท�องถ่ินสามรถจัดงบประมาณแก�ไขปCญหาของประชาชนได�โดยตรง 
4. ผู�บริหารองค�การบริหารส0วนตําบลมีความเข�มแข็ง สามารถเชื่อมโยงเครือข0ายชุมชนอย0าง

เหนียวแน0น 
5. สามารถประมาณการรายได�จากเงินอุดหนุนและการจัดเก็บภาษีและค0าธรรมเนียม ซ่ึงเป�น

ประโยชน�ต0อการบริหาร 
6. องค�การบริหารส0วนตําบลคําครั่งมีโครงสร�างการบริหารงานและภารกิจท่ีชัดเจน 
7. มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ กําหนดไว�ชัดเจน (ตาม พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจให�แก0องค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน) 
8. มีเครื่องมือ เครื่องใช� ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
9. องค�การบริหารส0วนตําบลมีบุคลากรท่ีพร�อมปฏิบัติหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะแก0

ประชาชน 
10. มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดีครอบคลุมพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส0วนตําบล 
11. มีตัวแทนของประชาชนซ่ึงทราบปCญหาในท�องถ่ินท่ีดี เข�าร0วมในกระบวนการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
12. มีการใช�ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรวมถึงเป�นเครื่องมือในการ

กํากับติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน เช0น e-LAAS, e-plan 
 จุดอ�อน (Weakness) 

1. ระเบียบ กฎหมายบางส0วนไม0เอ้ือยต0อการบริหารงานองค�การบริหารส0วนตําบลคําครั่ง 
2. ขาดความต0อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. ขาดการแลกเปลี่ยนองค�ความรู� และการประสานงาน  ระหว0างองค�การบริหารส0วนตําบล 

และหน0วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
4. รายได�ท่ีองค�การบริหารส0วนตําบลจัดเก็บเองไม0เพียงพอต0อการบริหารงานและการดําเนินการ

พัฒนา 
5. งบประมาณท่ีมีอยู0อย0างจํากัดไม0สามารถตอบสนองความต�องการปCจจัยพ้ืนฐานขององค�กร

ปกครองส0วนท�องถ่ินได�อย0างเพียงพอ 
6. ไม0สามารถนํางบประมาณไปช0วยเหลือหน0วยงานอ่ืนได�อย0างคล0องตัว 
7. บุคลากรบางส0วนยังมีแนวคิดในลักษณะทําตามสั่ง ตามนโยบาย ขาดแนวคิดริเริ่มสร�างสรรค�

ในการพัฒนางานในระบบให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปCจจุบัน 
8. บุคลากรบางส0วนจะต�องได�รับการพัฒนาให�เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงาน 
9. ความยุ0งยากของข้ันตอนในการทํางาน ทําให�ไม0สามารถตอบสนองต0อความต�องการของ

ประชาชนได�อย0างทันท0วงที 
10. สถานศึกษาในสังกัดขาดการพัฒนาด�านการศึกษาอย0างเป�นระบบต0อเนื่อง 
11. การประสานงานและการบูรณาการงานร0วมกันระหว0างงานภายใน และภายนอกท่ี

เก่ียวข�องขาดประสิทธิภาพ 
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12. การพัฒนาและประยุกต�ใช�ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานในแต0ละ

ด�านยังไม0ครอบคลุมท่ัวถึงไปทุกภารกิจ เช0น การประชาสัมพันธ� การรายงานผล และการจัดทําฐานข�อมูล เป�น
ต�น 
 โอกาส (Opportunity-O) 

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก0องค�กรปกครองส0วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2542 กําหนดให�องค�กรปกครองส0วนท�องถ่ินมีอํานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให�มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล�อง
กับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย0างเท0าเทียมกันและท่ัวถึง 

3. มีนโยบายและวาระแห0งชาติท่ีชัดเจนเป�นแนวทางปฏิบัติ 
4. ต�นทุนทางด�านเทคโนโลยีถูกลง ทําให�เข�าถึงและนําเทคโนโลยีต0างๆ มาใช�ทํางานได�ง0าย 
5. มีประเพณีวัฒนธรรมท่ียิ่งใหญ0ถือปฏิบัติสืบต0อกันมา และประชาชนในท�องถ่ินมีความรักและ

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินของตน 
อุปสรรค (Threat-T) 
1. งบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม0เพียงพอต0อความต�องการในการพัฒนา 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ0าย ขาดความต0อเนื่อง ส0งผลให�ท�องถ่ิน

ต�องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด�วย ทําให�การปฏิบัติงานไม0สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากนโยบายการพัฒนาขาด
เสถียรภาพ 

3. ความไม0แน0นนอนและไม0ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
4. ระเบียบฯ ข�อกฎหมาย จํากัดอํานาจหน�าท่ีบางประการท่ีส0งผลต0อการพัฒนาท�องถ่ิน 
5. ประชาชน กลุ0มประชาชน องค�กรและหน0วยงานอ่ืนๆ ยังขาดความสนใจในการร0วมมือพัฒนา

ท�องถ่ินอย0างจริงจัง ส0งผลต0อประสิทธิภาพในการบูรณาการร0วมกัน 
6. วิถีชีวิตความเป�นอยู0ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ�ในครอบครัวลดลงทําให�พฤติกรรม

เด็กก0อให�เกิดปCญหาสังคม เช0น การติดยาเสพติด การติดเกมส�คอมพิวเตอร�  
7. ปCญหาจากสถานการณ�ทางด�านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงค0าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส0งผลให�

ประชาชนมีรายได�น�อยไม0เพียงพอกับค0าใช�จ0าย 
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ส�วนท่ี  3 
 

ผลการพัฒนาท�องถ่ินในระยะท่ีผ�านมา 

������������ 

3.1  สรุปสถานการณ การพัฒนา 

การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในป�จจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ 
องค�การบริหารส'วนตําบลคําครั่ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ�อน(Weakness : W) 

1. มีพ้ืนท่ีราบลุ'มอุดมสมบูรณ� มีแม'น้ํา แหล'งน้ํา 
    ธรรมชาติ  ลําห3วยไหลผ'าน 
2. มีถนน ทางหลวงชนบท อบ.4031 ผ'านกลาง 
   พ้ืนท่ี การคมนาคมสะดวก และการขนส'ง 
   สินค3าได3รวดเร็ว  
3. ประชาชนมีการต่ืนตัวต'อข3อมูลข'าวสาร 
   ใหม' ๆมีความสนใจการเมือง การปกครอง 
4. เป<นองค�กรท่ีมีเครื่องมือ เครื่องใช3และ 
   อุปกรณ�ในการปฏิบัติงานค'อนข3างทันสมัย 
5.  ก'อสร3างถนน และปรับปรุงซ'อมแซมถนน 
    ได3มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก 
6.  ก'อสร3างหอถังประปา น้ําอุโภค บริโภค 
     เพียงพอกับความต3องการของประชาชน 
 

1. เป<นพ้ืนท่ีท่ีประชากรอยู'อาศัยอย'างหนาแน'น  
    ยากแก'การบริหารจัดการเพราะประชากร   
    จํานวนมาก  พ้ืนท่ี 10  หมู'บ3านอยู'ห'างไกลกัน 
2. งบประมาณในการพัฒนาท3องถ่ินมีจํากัด 
3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม'ครอบคลุม ไม'เอ้ือต'อ 
    การปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรในองค�กร ยังไม'ได3รับการฝCกอบรม 
   อย'างท่ัวถึง เพ่ือนําองค�ความรู3มาพัฒนา 
   ท3องถ่ิน และการปฏิบัติงานในหน3าท่ี 
5. องค�กรขาดการประชาสัมพันธ� และทํา 
    ความเข3าใจกับประชาชนไม'ท่ัวถึง 
6.  ประชาชนไม'ให3ความสนใจในการมีส'วนร'วม 
7.  มีพ้ืนท่ีตั้งหน'วยงานท่ีคับแคบ โอกาสท่ีจะ 
     ขยายเป<นเทศบาลตําบล ต3องหาพ้ืนท่ีรองรับ 
    การขยายองค�กรแห'งใหม' หรือย3ายกลับไปท่ี 
    หมู'ท่ี 7 บ3านคําครั่ง  อย'างเดิม 

โอกาส(Opportunity : 0) อุปสรรค(Threat : T) 

1.  มีเส3นทางการคมนาคมในการเดินทาง 
    และการขนส'งสินค3าสะดวก และรวดเร็ว 
2. ถนนทางหลวงชนบท อบ.4031  เป<นถนน 
    สายหลักท่ีผ'านกลางพ้ืนท่ี อยู'ใกล3กับ 
    เทศบาลโพนงาม   และเป<นเส3นทางไปสู' 
เทศบาลนาโพธิ์ 
3. ประชาชนมีความรู3 และต่ืนตัวต'อข3อมูล 

1. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีจะนํามาใช3ประโยชน� 
    มีราคาแพง 
2. การพัฒนาด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน และการ 
   ให3บริการประชาชนยังไม'เป<นไปตาม    
   จุดมุ'งหมาย 
3. กฎหมายระเบียบ  ข3อบังคับ  และ  
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 



 

 

   ข'าวสารใหม' ๆ  ให3ความร'วมมือในการ
   เลือกต้ัง 
 

 
 
 
รายงานผลสําเร็จปG พ.ศ.2557 
ระดับความสําเร็จการพัฒนา ปG พ
                   1.โครงการตามแผนพัฒนาสามปG พ
  2. แผนพัฒนาปG พ.ศ.2557   
   3. ข3อบัญญัติ ปG พ.ศ. 2557 
 

ป>งบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 

 
 
 

ยทุธที� 3 =25.46 %

ยทุธที� 4 = 4.01 %

ยทุธที� 5 = 11.20 %

ยทุธที� 6 =4.15 %
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ข'าวสารใหม' ๆ  ให3ความร'วมมือในการ 4. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการ
เบิกจ'ายไม'เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
5. ภารหน3าท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แต'บุคลากร
และไม'มีความรู3เพียงพอในการปฏิบัติหน3าท่ีตาม
ภารกิจท่ีได3รับการถ'ายโอน 

2557 องค�การบริหารส'วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับความสําเร็จการพัฒนา ปG พ.ศ. 2557 ได3 = 81.74 % 

โครงการตามแผนพัฒนาสามปG พ.ศ. 2557-2559 = 421 โครงการ
2557   มีจํานวน 115 โครงการ 
2557 ทําแผนดําเนินงาน  จํานวน 94 โครงการ 

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณท่ีได�เบิกจ�ายจริง 
ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) 

ยทุธที� 1 =25.46 %

ยทุธที� 2 = 8.47 %

ด้านโครงสร้างพื �นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ 7 โครงการ

ด้านคน , คณุภาพชีวิตฯ 

ด้านแหลง่นํ �า 2 โครงการ

ด้านการเมือง , การปกครอง และการ
บริหาร 18 โครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อม 
, แหลง่ทอ่งเที�ยว 3 โครงการ

การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการ 
เบิกจ'ายไม'เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

ภารหน3าท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แต'บุคลากรยังมีน3อย
และไม'มีความรู3เพียงพอในการปฏิบัติหน3าท่ีตาม

วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการ 

 

 

ด้านโครงสร้างพื �นฐาน 36 โครงการ

โครงการ

คณุภาพชีวิตฯ 34 โครงการ

โครงการ

การปกครอง และการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อม 
โครงการ
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3.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

 
จํานวนโครงการท่ีได�ดําเนนิการจริง ในป> พ.ศ.2557 
 

กลุ�มยุทธศาสตร แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ดําเนินการจริงในป> 2557 

1.   ด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน 36 

2. ด3านเศรษฐกิจ 7 

3.  ด3านคุณภาพชีวิต และสังคม ฯ 34 

4.  ด3านแหล'งน้ํา 2 

5.  ด3านการบริหารจัดการท่ีดี การเมือง การปกครอง 18 

6.  ด3านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล3อม การท'องเท่ียว 3 

รวม 100 
 

 
 
 

 
 

กลุ�มยุทธศาสตร แผนงาน 
จํานวนงบประมาณ 
ท่ีดําเนินการจริง 

1.  ด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน                   5,114,300.00 

สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาปีพ.ศ.2557ด้านโครงการ 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีพ.ศ.2557ด้านงบประมาณ 
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2. ด3านเศรษฐกิจ                      270,000.00 

3.  ด3านคุณภาพชีวิต คน และสังคม  3,990,000.00  
4.  ด3านแหล'งน้ํา                       50,000.00 

5.  ด3านการเมือง การปกครอง และการบริหาร                     3,137,100.00 

6.  ด3านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล3อม และการท'องเท่ียว                12,741,400.00 

รวม              25,302,800.00 

 
 
 
 
 
 
สรุปประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

1.  การเปRดโอกาสให3ประชาชนได3มีส'วนร'วม ในโครงการ/กิจกรรม 57.20 23.30 19.50 
2. การประชาสัมพันธ�ให3ประชาชนรับรู3ข3อมูล ในโครงการ/กิจกรรม 53.30 46.70 0.00 
3.  การเปRดโอกาสให3ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม 48.60 46.40 5.60 
4.  การรายงานผลการดําเนินงาน/กิจกรรม  ให3ประชาชนทราบ 47.70 51.40 5.60 
5.  เปRดโอกาสให3ประชาชน ตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 45.00 46.07 0.05 
6.  การดําเนินงานเป<นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 42.25 50.00 04.45 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู'การแก3ไขป�ญหา  
    นําไปสู'การแก3ไขป�ญหาของประชาชน 

50.00 53..30 09.93 

8.  การแก3ไขป�ญหา และตอบสนองความต3องการของประชาชน 50.00 50.00 0.00 
9.  ประโยชน�ท่ีประชาชนได3รับ  จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 53.30 46.07 0.00 
 รวม 49.71 44.73 05.56 
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3.3  สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในระยะที่ผ�านมาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกตามยุทธศาสตร การพัฒนา 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา เปRาหมายเชิงปริมาณ เปRาหมายเชิงคุณภาพ 
1. การดําเนินงานด�านสังคม 
    1.1  ประชาสัมพันธ�ข3อมูลข'าวสารและการให3บริการของ 
           หน'วยงานให3ประชาชนทราบ 
    1.2  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู3สูงอายุ ผู3พิการ ผู3ปTวยเอดส� 
 
1.3  ส'งเสริมการตรวจสุขภาพประชาชน 
1.4 อุดหนุนงบประมาณซื้อผ3าห'มให3ผู3สูงอายุ 
1.5 ดําเนินการจัดเก็บข3อมูลจปฐ. 
1.6  ส'งเสริมอาชีพให3กลุ'มอาชีพและกลุ'มสตรี 
1. 7 จัดซื้ออุปกรณ�กีฬาให3กับเด็ก เยาวชน ประชาชน 
          มีอุปกรณ�กีฬา ได3ออกกําลังกาย 
1.9  จัดกิจกรรมวันเด็กแห'งชาติ 
1.10 ส'งเสริมสนับสนุนการปVองกันโรคไข3เลือดออก  
          ไข3หวัดนก วัคซีนปVองกันโรคพิษสุนัขบ3า แมวบ3า 
1.11 อุดหนุน อสม. ทุกหมู'บ3าน 
1.12 อุดหนุนกองทุนส'งเสริมกองทุนสวัสดิการสังคม 
1.13  ช'วยเหลือผู3ประสบภัยพิบัติต'างๆ ในพื้นที่ 

 
1.1   ประชาสัมพันธ�ข3อมูลข'าวสารและการให3บริการของหน'วยงาน 
       ให3ประชาชนทราบ อย'างน3อยวันละ 2 ครั้ง 
1.2สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู3สูงอายุ ผู3พิการ ผู3ปTวยเอดส�  
        เป<นประจําทุกเดือน 
1.3ส'งเสริมการจัดพาหมอมาพบประชาชน ปGละ1  ครั้ง 
1.4 อุดหนุนงบประมาณให3ผ3าห'มกันหนาวผู3สูงอายุ 
1.5 ดําเนินการจัดเก็บข3อมูล จปฐ. ปGละ  1  ครั้ง 
1.6ส'งเสริมการฝCกอาชีพ อย'างน3อยปGละ  1  ครั้ง 
1.7   จัดซื้ออุปกรณ�กีฬา ออกกําลังกายให3 ปGละ 1 ครั้ง 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 10 หมู'บ3าน 
1.9  จัดกิจกรรมวันเด็กแห'งชาติ  ปGละ  1  ครั้ง 
1.10  ส'งเสริมสนับสนุนการปVองกันโรคไข3เลือดออก ไข3หวัดนก วัคซีน 
         ปVองกันโรคพิษสุนัขบ3า แมวบ3า อย'างน3อยปGละ  1  รอบ 
1.11   ตั้งงบประมาณอุดหนุนให3แก' อสม.ทุกหมู'บ3าน  
1.12  ตั้งงบประมาณอุดหนุนกองทุนส'งเสริมสวัสดิการสังคมปGละ 1
ครั้ง 

 
 
 

 
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    ชุมชนและสังคมมีความเข3มแข็ง 
มากขึ้น  
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1.14  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ปVองกันสาธารณภัย 

1.13  ตั้งงบประมาณช'วยเหลือผู3ประสบภัยพิบัติต'าง ๆ  ในพื้นที่ ให3
ครอบคลุมทุกหมู'บ3านที่ประสบภัย ยางพารา ข3าว อ3อย มันสัมปหลัง 
1.14   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ปVองกันสาธารณภัย อย'างน3อยปGละ  1  ครั้ง 

แนวทางการพัฒนา เปRาหมายเชิงปริมาณ เปRาหมายเชิงคุณภาพ 
2. การดําเนินงานด�านการคณุภาพชีวิต คน และสังคม 
ราชพิธี รัฐพิธี งานสาธารณสุข การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปVญญาท�องถิ่น 
    2.1 ส'งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
แก'เด็กเล็กของ ศพด. 4 แห'ง และเด็กนักเรียน 
          ของ โรงเรียนคําครั่ง,นาสมบูรณ�,นานวล 
          และโรงเรียนบ3านนาประดู', การแข'งขันกีฬาสามัคคี 
    2.2 ส'งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริม 
  (นม) อาหารกลางวันแก'เด็กเล็กของ ศพด. และเด็กนักเรียน 
    2.3 ส'งเสริมและสนับสนุนด3านการศึกษาของเด็กเล็ก 
         และเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียน สพฐ. 4 แห'ง 
2.4  มีพันธ�ไม3ปลูกในวันสําคัญ ฟYZนฟูระบบลดโลกร3อน 
2.5 ซ'อมแซมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้ง 
         เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ อปท. 
   2.6  บริการอินเตอร�เน็ตตําบลประชาชนฟรี  
          ที่ทําการ อบต.คําครั่ง  
    2.7  จัดงานสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมฯ 

 
2.1) อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให3แก' ศพด. 4 แห'ง และ 
โรงเรียนใน สพฐ. 4 แห'ง บ3านคําครั่ง,นาสมบูรณ�,นานวล และ 
        โรงเรียนบ3านนาประดู' 
2.2) - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให3โรงเรียน 4 แห'ง 
- สนับสนุนอาหารกลางวันให3ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน 4 แห'ง 
2.3)  - สนับสนุนวัสดุการศึกษาให3แก'ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
       -  สนับสนุนกิจกรรมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
24)  ปลูกต3นไม3วันที่ 23 ต.ค., 5 ธ.ค. วันที่ 12 ส.ค. ที่ดินสาธารณะ 
2.5) ซ'อมแซม และปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งเครื่องขยาย 
เสียงในพื้นที่ อปท. อย'างน3อย  ปGละ  1  ครั้ง 
2.6)   เครื่องคอมพิวเตอร� บริการอินเตอร�เน็ตฟรีให3กับประชาชน 1 
เครื่อง 
       - จํานวนผู3มาใช3บริการอินเตอร�เน็ตตําบลปGละประมาณ 300 คน 
       - ประชาสัมพันธ�เสียงไร3สาย วันละ 1 ครั้ง 
- จัดเตรียมข3อมูล ณ ศูนย�ข3อมูลข'าวสาร อบต.ให3เป<นป�จจุบัน 
2.7   จัดงานสืบสานจารีตประเพณี เช'น งานวันสงกรานต�  

 
 
        -   เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
-  แบ'งเบาภาระผู3ปกครองที่มี 
ฐานะ ยากจน 
-  ประชาชนได3ร'วมกิจกรรม 
  วันสงกรานต� ทุกปG ผู3สูงอายุ 
           สุขภาพจิตดี เพิ่มขึ้น 

- สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยให3คงอยู'สืบไป 

-  ประชาชนเกิดความเคารพ และ 
            สร3างความจงรักภักดีต'อสถาบัน   
            พระมหากษัตริย� 
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    2.8  ส'งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
    2.9  ส'งเสริมการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติต'าง ๆ  
 
 

       กิจกรรมวันผู3สูงอายุ ฯลฯบุญประเพณี กุ'มข3าวใหญ' บุญผเวช            
2.8   จัดงานวันแห'เทียนเข3าพรรษาร'วมกับอําเภอเดชอุดม จ.อุบลฯ 
2.9   ส'งเสริมการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติต'างๆ เช'น วันเฉลิม  
       พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ3าอยู'หัวฯ และ  
สมเด็จพระนาง เจ3าฯ  พระบรมราชินีนาถฯ วันปRยมหาราชฯ 23  
ต.ค. ของทุกปG และวันท3องถิ่นไทย ร'วมกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 

แนวทางการพัฒนา เปRาหมายเชิงปริมาณ เปRาหมายเชิงคุณภาพ 
3. การดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ 
-  ไม'มี  - 

 
        -  ไม'มี  - 

 

4. การดําเนินงานด�านแหล�งน้ํา 
    4.1 ก'อสร3างหอถังประปา, ซ'อมแซมประปาหมู'บ3าน 
    4.2  ขุดลอกลําห3วย แหล'งน้ําธรรมชาติ 
    4.3  ซ'อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.9 นานวลใต3พัฒนา 
 

4.1   ซ'อมแซมประปา เปลี่ยนซัมเมอร�ประปา  จํานวน 5 งาน 
 นาสมบูรณ�, โนนสว'าง, คําครั่ง, นาประดู'  และนานวลใต3พัฒนา 
4.2  ขุดลอกลําห3วยวังคํา, ห3วยแสนคํา, ห3วยสุระ และห3วยหินหนีบ 
4.3ซ'อมแซม ระบบประปา   ในชุมชน ๑๐ หมู'บ3าน  จํานวน  7  งาน 
 

 
 
- ประชาชนได3มีน้ําอุปโภค 
                บรโิภค เพียงพอ 
 
 

5. การดําเนินงานด�านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และการ
ท�องเที่ยว 
    5.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
          ภายในพื้นที่ให3ครอบคลุมและทั่วถึง 

 
 
5.1   ประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย ผังกลบขยะ กําจัดขยะ เผาขยะ 
       ขยะรีไซเคิล  นําขยะรียูสนําของไม'ใช3มาขายเป<นรายได3เพิ่ม 

 
-  ลดป�ญหาขยะตกค3างและตําบลมี 
ความเป<นระเบียบเรียบร3อยมากขึ้น 
         -  พื้นที่สาธารณะและแม'น้ํา ลําห3วย 
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    5.2 โครงการปลูกต3นไม3 หนึ่งต3น หนึ่งคน 
    5.3 ประชาสัมพันธ�เรื่องการกําจัดขยะให3ถูกสุขลักษณะ 
5.4 รณรงค�สร3างจิตสํานึกในคุณค'าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและบํารุงรักษาแหล'งน้ําธรรมชาติ 
 

5.2  จัดกิจกรรมปลูกต3นไม3 หนึ่งต3น หนึ่งคน  จํานวน  1 ครั้ง 
5.3รณรงค�ประชาสัมพันธ� อย'างน3อยเดือนละ 1-2  ครั้ง 
5.4 จัดกิจกรรมรณรงค�และประชาสัมพันธ� อย'างน3อย 
       ปGละ 1-2ครั้ง 

ใสสะอาดมากขึ้น 
        -  เพิ่มพื้นที่สีเขียวให3แก'ตําบล 
               คําครั่ง 10 หมู'บ3าน 
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แนวทางการพัฒนา เปRาหมายเชิงปริมาณ เปRาหมายเชิงคุณภาพ 
6. การดําเนินงานด�านการบริหารจัดการที่ดี การเมือง 
การบริหาร และการปกครอง 
    6.1 จัดประชุมประชาคมหมู'บ3าน/ตําบล 
    6.2 สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 
         ให3แก'พนักงานท3องถิ่น 
  6.3  อุดหนุนท3องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
    6.4  สนับสนุนโครงการกิจกรรม อําเภอเดชอุดม 
    6.5  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ�เพื่อใช3ในการปฏิบัติงาน 
6.6  ปรับปรุงซ'อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ� และ 
          ทรัพย�สินที่ใช3ในการปฏิบัติงาน 
6.7  จัดซื้อเครื่อง DVD 
6.8  จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
6.9   ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู3บุคลากร 
6.10 จัดโครงการให3บริการประชาชนในช'วงพัก 
กลางวันวันเสาร�,วันอาทิตย� และการให3บริการ 
        ออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ แก'ประชาชนในเชิงรุก 

 
 
6.1 จัดประชุมประชาคมหมู'บ3าน จํานวน 10 หมู'บ3านตําบล 1 ครั้ง 
6.2  สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทให3แก' 
       พนักงานท3องถิ่นจํานวน  5  ทุน 
6.3 อุดหนุนท3องถิ่นจังหวัดอุบล, อ.เดชอุดม จํานวน 1 ครั้ง 
6.4 สนับสนุนโครงการกิจกรรม จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 1 ครั้ง 
6.5 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ�เพื่อใช3ในการปฏิบัติงานให3เพียงพอตลอด 
        ปGงบประมาณ 
6.6ปรับปรุงซ'อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ� และทรัพย�สินที่ใช3 
       ในการปฏิบัติงาน 
6.7 จัดซื้อเครื่องDVD กล3องวงจรปRด,เครื่องถ'ายเอกสาร 1 เครื่อง 
6.8 จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จํานวน  2  ครั้ง 
6.9  ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู3บุคลากร  จํานวน  1  ครั้ง 
6.10  ให3บริการประชาชนในช'วงพักกลางวันและวันเสาร�ตลอด 
ปGงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
          -  ประชาชนให3ความสนใจและ
มีส'วน 
ร'วมในการบริหารและการ 
ดําเนินงานของ อบต.คําครั่ง 
มากขึ้น 
           -  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ต'อการ 
              ให3บริการของ อบต.คําครั่ง 

7. การดําเนินงานด3านโครงสร3างพื้นฐาน 
  7.1 ก'อสร3างรางระบายน้ําสายกลางบ3านคําครั่ง,หมู'ที่ 3,7 

 
7.1   น้ําไม'ท'วมขังชุมชน ปลอดขยะ ปราศจากยุงลายอยู'อาศัย 

 
- ประชาชนในพื้นที่ตําบลคํา
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  7.2 ถนน คสล.สายวัดปTาพุทธญาณ,ดอนชี,บูรพา,โพนงาม 
  7.3  ซ'อมแซมถนน ลูกรัง หมู'ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,8, 9,10 
 

7.2    ประชาชนคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
7.3   ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย�สิน 
 

ครั่ง คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

 
 

 



 

 

 
 

                                 ส�วนท่ี ๔ 
 

 
วิสัยทัศน�  พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท!องถ่ิน 
�������� 
 วิสัยทัศน
จังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน
 (Vision) 
 “ชุมชนเข"มแข็ง  เมืองน&าอยู&  เป)นประตูการค"าและการท&องเท่ียวสู&เพ่ือนบ"า การเกษตรมีศักยภาพ ” 
                 ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร
 
  ๓.๑.๑  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีรายได"เพียงพอต&อการดํารงชีพ  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 มีความรู"  และอยู&ในสิ่งแวดล"อมท่ีดี 
     ๓.๑.๒  เป)นเมืองน&าอยู&  ปลอดภัย  สภาพแวดล"อมดี  ประชาสังคมเข"มเข็ง  
     ๓.๑.๓   เป)นแหล&งผลิตสินค"าด"านการเกษตรท่ีมีศักยภาพปลอดภัยจากสารพิษ มีการแปร
รูปเพ่ิมมูลค&า  ข"าวหอมมะลิมีมูลค&าเพ่ิมสูงข้ึน เกษตรกรมีความสามารถจัดการการผลิต และมีรายได"เพ่ิม 
     ๓.๑.๔  เป)นประตูการค"า เป)นจุดเชื่อมต&อการคมนาคมทางอากาศ  ทางถนน การคมนาคม   
การท&องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ"าน  และเป)นพันธมิตรท่ีดีต&อกัน 
     ๓.๑.๕  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ 

     ๓.๒  วสิัยทัศน
กลุ&มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล&าง  กลุ&มท่ี  ๗.๒ 
( จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวดัศรีสะเกษ / จังหวัดยโสธร  และจังหวัดอํานาจเจริญ) 

“ ประชาสังคมเข"มแข็ง  มีคุณภาพชีวิต  ข"าวหอมมะลิ  สินค"าเกษตรมีมูลค&าเพ่ิมสูงข้ึน  
                             และเป)นพันธมิตรกับประเทศเพ่ือนบ"าน ” 
              ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนา 
                          ๓.๓.๑    เมืองน&าอยู&ชุมชนเข"มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีรายได"สูงข้ึน 
                          ๓.๓.๒   ประชาชนในท"องถ่ินมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย
สิน 
                          ๓.๓.๓   ผลิตภัณฑ
ข"าวหอมมะลิจากกลุ&มจังหวัดมีมูลค&าเพ่ิมสูง ปลอดภัยจากสารพิษ 
                          ๓.๓.๔   สินค"าเกษตรของกลุ&มจังหวัดมีมูลค&าเพ่ิมสูงข้ึนจากการแปรรูป 
                          ๓.๓.๕    ประตูการค"า การคมนาคม และการท&องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ"าน 
                          ๓.๓.๖    การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ 

๓.๔   การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท"องถ่ิน 
 องค
การบริหารส&วนตําบลคําครั่ง มีจํานวน ๑๐ หมู&บ"าน ลักษณะท่ีต้ังส&วนใหญ&เป)นชุมชนท่ีค&อนข"างมี
ความเจริญแล"ว มีประชาชนอาศัยอยู&หนาแน&น เนื่องจากส&วนใหญ&ประชาชนในพ้ืนท่ีจะเป)นเกษตรกร และมีท่ี
พักอาศัยอยู&ในเขตตําบลคําครั่ง คาดว&าจะมีสัดส&วนการขยายตัวของชุมชนจะมากข้ึนและจะมีปKญหาด"านอ่ืนๆ 
ตามมา จึงได"ริเริ่มกําหนดนโยบายในการแก"ไขปKญหาความเดือดร"อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร"าง
พ้ืนฐาน ถนนเพ่ือการคมนาคม/ น้ําประปาอุปโภค บริโภค/ ไฟฟOา ในการดํารงชีวิตและให"การบริการอ่ืนและ
กําหนดนโยบายเริ่มต"นให"ชุมชนสงบสุขน&าอยู& โดยเฉพาะปKญหาสิ่งแวดล"อมในด"านขยะมูลฝอย รวมตลอดถึง
การส&งเสริมการศึกษาให"คนมีความรู"มีคุณภาพและให"ชุมชนน&าอยู&อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี(Goodgervernal) 
 



 

 

แผนผังความสัมพันธ�ระหว�างแผนการพัฒนาระดับต�าง ๆ กับแผนองค�กรปกครองท!องถ่ิน 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
พันธกิจ หรือ ภารกิจ (MISSION) : 
๑.   พัฒนาศักยภาพผลลิตด"านการเกษตร  และแปรรูปสินค"าเกษตร 
๒.   ส&งเสริมการค"า  การลงทุน  และการท&องเท่ียว 
๓.   ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร�  (STRATEGY) 

๑. การพัฒนาการเกษตร  และการแปรรูปสินค!าเกษตร 
กลยุทธ�/  แนวทาง 
 ๑.๑  การพัฒนา  และส&งเสริมการผลิตข"าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  และข"าวหอมมะลิอินทรีย
 
 ๑.๒  การพัฒนา และส&งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๑. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  กาํหนด 

       วิสยัทศัน ์ และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

๒. นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั(วไป 

๓. นโยบายกระทรวง  กรม  กระทรวง 

(นโยบายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน จงัหวดั) 

๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

(ยทุธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจงัหวดั) 

๕.แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองทอ้งถิ(น 
(วสิยัทศัน์ พนัธกิจ/ภารกิจ จุดมุ่งหมายการพฒันา) 

ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาทอ้งถิ(น 

๖. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอาํเภอ 

( บูรณาการในมติเิชงิพื นที" ) 

๗. แผนพฒันาสามปี ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"น (แปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ 
นาํไปสู่การทาํงบประมาณรายจ่าย / ขอ้บญัญติั 



 

 

๑.๓   การพัฒนา  และบริหารจัดการทรัพยากรดิน  และน้ําเพ่ือการเกษตร 
      ๑.๔   การพัฒนา  และส&งเสริมปศุสัตว
  และการประมง 
๒.   การส�งเสริมการค!า  การลงทุน  และการท�องเท่ียว กลยุทธ�/  แนวทาง 

๒.๑     การส&งเสริม  สนับสนนุการค"า  การท&องเท่ียว 
      ๒.๒    การส&งเสริม  และพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ 
      ๒.๓    การพัฒนาด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน และอํานวยความสะดวกให"ได"มาตรฐาน ให"เอ้ือต&อการค"า
การลงทุน  และการท&องเท่ียว 
๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  และเสริมสร!างความเข็มแข็งของชุมชนกลยุทธ�/ แนวทาง 
      ๓.๑    การพัฒนาสังคม 

 ๓.๒    ส&งเสริม สนับสนุนการศึกษา  และแหล&งเรียนรู" 
           ๓.๓    ส&งเสริม สนบัสนุนศาสนา  วัฒนธรรม ฯ 
           ๓.๔    การรักษาความสงบเรียบร"อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน 
๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล!อม  
           กลยุทธ�/ แนวทาง 
           ๔.๑   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล"อม 
          ๔.๒   การแก"ไขปKญหาภัยแล"ง  และน้ําท&วม 
๕.   การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์กลยุทธ�/ แนวทาง 
   ๕.๑  การพัฒนาด"านประสิทธิภาพ  ระบบการบริหารจัดการ 
๖.  การเสริมสร!าง  และรักษาความม่ันคงกลยุทธ�/ แนวทาง 
          ๖.๑   การเสริมสร"าง  และรักษาความม่ันคง 
 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา ของจังหวัดอุบลราชธานี(STRATEGIC  ISSUES)  มี  ๖  ยุทธศาสตร
  ดังนี้.- 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตร  และการแปรรูปสินค"าเกษตร 
  แนวทางท่ี ๑.๑   การพัฒนา และส&งเสริมการผลิตข"าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  และข"าวหอมมะลิ
อินทรีย
 
  แนวทางท่ี ๑.๒  การพัฒนา  และส&งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ   
  แนวทางท่ี ๑.๓   การพัฒนา  และบริหารจัดการทรัพยากรดิน  และน้ําเพ่ือการเกษตร   
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒   การส&งเสริมการค"า  การลงทุนและการท&องเท่ียว      
  แนวทางท่ี ๒.๑   เชื่อมโยงและขยายช&องทางการตลาด  ผลิตภัณฑ
สินค"า  OTOP/ SME 
 แนวทางท่ี ๒.๒   พัฒนาศักยภาพผู"ประกอบการOTOP เครื่อข&ายวิสาหกิจ และ SME 
 แนวทางท่ี  ๒.๓  ยกระดับการผลิต  และการบริการให"ได"มาตรฐานสากล 
 แนวทางท่ี ๒.๔   สร"างพันธมิตรการค"าในประเทศ  และประเทศเพ่ือนบ"าน 
 แนวทางท่ี  ๒.๕   สร"างความเป)นธรรมทางการค"า 
 แนวทางท่ี ๒.๖   สร"างความเข็มแข็งให"ผู"แระกอบการท"องถ่ิน 
 แนวทางท่ี ๒.๗   ส&งเสริม สนับสนุนธุรกิจ  และการบริการ 
 แนวทางท่ี ๒.๘  การพัฒนาด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน และการศึกษาระบบการให"บริการโลจิสติกส
(Logistics) 
                            เพ่ือสนับสนุนการค"า  การลงทุน แลละการท&องเท่ียว 
 แนวทางท่ี  ๒.๙  การพัฒนาศักยภาพการท&องเท่ียว 



 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓  การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตท่ีดี  และการส&งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 
 แนวทางท่ี ๓.๑   การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต  และการแก"ไขปKญหาความยากจน 
 แนวทางท่ี ๓.๒  ส&งเสริม สนบัสนุนการศึกษา  และแหล&งการเรียนรู" 
 แนวทางท่ี ๓.๓  ส&งเสริมศาสนา  และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี ๓.๔   รักษาความสงบเรียบร"อย   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล"อม 
แนวทางท่ี  ๔.๑   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล"อม 
แนวทางท่ี  ๔.๒   การแก"ไขปKญหาภัยแล"ง  และน้ําท&วม 
แนวทางท่ี  ๔.๓   การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๕   การบริหารแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ 
แนวทางท่ี  ๕.๑   การพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารงานจังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๖  การเสริมสร"าง  และรักษาความม่ันคง 
แนวทางท่ี ๖.๑   การสร"างสร"าง  และรักษาความม่ันคง 
 
ผลการวิเคราะห�ศักยภาพป@ญหา  และความต!องการของประชาชนตําบลคําครั่ง ตามประเด็นปKญหา  มีดังนี้.- 
 ๑.   ด"านเศรษฐกิจ 
 ๒. ด"านคน(คุณภาพชีวิต และสังคม งานสาธารณสุข  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปKญญา
ท"องถ่ินไทย 
 ๓.  ด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน 
 ๔. ด"านการเมือง การบริหาร การปกครอง บุคลากรและองค
กร 
๔.   วสิัยทัศน
องค
การบริหารส&วนตําบลคําครั่ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
          วสิัยทัศน
(Vison)     “  เกษตรกรรมปลอดสาร       พ้ืนฐานดี               เพ่ิมทวีรายได" 
ก"าวไกลเทคโนโลยี             มากมีคุณธรรม    ก"าวล้ําการพัฒนา ” 
 
พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร"างกลุ&มอาชีพ เพ่ิมพูนผลผลิต  สร"างเศรษฐกิจชุมชนให"เข็ม
แข็ง การคมนาคมสะดวก น้ําไหล ไฟสว&าง ทางสะดวก  ประชาชนอยู&ดีมีสุข  ”มีดังนี้ .- 

๑. การปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร"างพ้ืนฐาน การคมนาคม ประปา ไฟฟOา ให"ได"มาตรฐาน และเพียงพอ 
เพ่ือประโยชน
สูงสุดต&อประชาชน 

๒. ส&งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพประชาชนในองค
กรปกครอง 
๓. ส&งเสริม สนับสนุนการศึกษาให"ก"าวล้ําทันต&อยุคโลกาภิวัตน
 หรือยุคไอ.ซี.ที. 
๔. ส&งเสริม สนับสนุนการเกษตรด"วยจุลินทรีย
 
๕. การพัฒนาแหล&งท&องเท่ียวในท"องถ่ิน 
๖. ส&งเสริม สนับสนุนการให"บริการด"านสาธารณสุขมูลฐาน/สุขภาพ ของประชาชน 
๗. ส&งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปKญญาท"องถ่ินไทย 
๘. การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อมแบบยั่งยืน 
๙. เสริมสร"างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย
สินของประชาชน 
๑๐. ส&งเสริม สนับสนุนการมีส&วนร&วมของผู"นําชุมชน ประชาชน และความร&วมมือจากหน&วยงานราชการ 

เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 
๑๑. การพัฒนาด"านเทคโนโลยี่ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ  การบริหาร 



 

 

          จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Long RollingPlan) 
“ชุมชนเข็มแข็ง  พ่ึงตนเองได!  มีอยู�มีกิน ไม�ยากจน  ”มีดังนี้.- 
๑.   ก&อสร"างถนน  เส"นทางคมนาคม  ให"สะดวก  และมีสาธารณูปโภคครบครัน 
          ๒.   ส&งเสริม สนับสนนุให"ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได" 
          ๓.    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก/ เยาวชน / ประชาชน  ให"มีประสิทธิภาพ 
          ๔.    ส&งเสริม  สนับสนุนการเกษตรอินทรีย
  /เกษตร ปลอดสารพิษ   

๕.    การพัฒนาปรับปรุงแหล&งท&องเท่ียว  ในท"องถ่ินเพ่ือสร"างรายได"ให"ท"องถ่ิน  และประชาชนท่ัวไป
รู"จัก 
          ๖.    การพัฒนาด"านการสวัสดิการชุมชน  ด"านดูแลสุขภาพ  ตรวจเช็คสุขภาพร&างกาย  ให"ประชาชน 
          ๗.    ส&งเสริม  สนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี และภูมิปKญญาท"องถ่ินไทย 
          ๘.    การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล"อมแบบยั่งยืน 

๙.การพัฒนาด"านความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย
สินของประชาชน 
๑๐.   ส&งเสริม สนับสนุนให"ประชาชนมีส&วนร&วมในการพัฒนาท"องถ่ิน 

          ๑๑.   นําระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช"เพ่ือความสะดวก  รวดเร็วในการดําเนินงานในองค
กร
ปกครองและ อินเตอร
เน็ตความเร็วสูง/ แผนท่ีแม&บทในการจัดเก็บภาษี  ให"การบริการประชาชน 
ข!อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท!องถ่ิน 
 โครงสร"างองค
การบริหารส&วนตําบล  ซ่ึงโครงสร"างและการบริหารงานองค
การบริหารส&วนตําบล      
คําครั่ง แบ&งเป)น  ๒  ฝpายใหญ& ๆ คือ.- 
๑. สภาองค�การบริหารส�วนตําบล   ประกอบด"วยสมาชิกสภาองค
การบริหารส&วนตําบล ท่ีมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในหมู&บ"านละ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองค
การบริหารส&วนตําบล  มีวาระการ
ดํารงตําแหน&งคราวละ ๔  ปq  

๒. คณะผู!บริหาร  ประกอบด"วยนายกองค
การบริหารส&วนตําบล  ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
  ท้ังตําบล  การดํารงค
ตําแหน&งคราวละ ๔ ปq สภาองค�การบริหารส�วนตําบล  มีอํานาจหน!าท่ี  ดังนี้.- 
๑. ให"ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค
การบริหารส&วนตําบล เพ่ือเป)นแนวทางในการบริหารกิจการขององค
การ
บริหารส&วนตําบล 
๒. พิจารณาให"ความเห็นชอบร&างข"อบัญญัติองค
การบริหารส&วนตําบล  ร&างข"อบัญญัติงบประมาณรายจ&าย
ประจําปq และร&างข"อบัญญัติงบประมาณรายจ&ายเพ่ิมเติม เห็นชอบแผนการพัฒนาสามปq / แผนดําเนินงาน
ประจําปq 
๓. ควบคุมการปฏิบัติงานขององค
การบริหารส&วนตําบล  ให"เป)นไปตามกฎหมาย  นโยบายแผนพัฒนา
องค
การบริหารส&วนตําบล  ข"อบัญญัติ  ระเบียบ  และข"อบังคับของทางราชการคณะผู!บริหารองค�การบริหาร
ส�วนตําบลนายกองค
การบริหารส&วนตําบล  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตองค
การบริหาร
ส&วนตําบลมีวาระการดํารงตําแหน&งคราวละ ๔ ปq  แต&จะดํารงตําแหน&งติดต&อกันเกินสองวาระไม&ได"  นายก
องค
การบริหารส&วนตําบล  อาจแต&งต้ังรองนายกองค
การบริหารส&วนตําบลได"ไม&เกินสองคน  และอาจแต&งต้ัง
เลขานุการนายกองค
การบริหารส&วนตําบลได"หนึ่งคน  โดยมีหน"าท่ี ดังนี้.- 
๑.  กําหนดนโยบายโดยไม&ขัดต&อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค
การบริหารส&วนตําบล 
  ให"เป)นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค
การบริหารส&วนตําบล ข"อบัญญัติ ระเบียบและข"อบังคับทาง
ราชการ 
๒.   คําสั่ง  อนุมัติ  และอนุญาตท่ีเก่ียวกับราชการขององค
การบริหารส&วนตําบล 



 

 

๓.   แต&งต้ังและถอดถอนรองนายกองค
การบริหารส&วนตําบล  และเลขานุการนายกองค
การบริหารส&วนตําบล  
๔.   วางระเบียบเพ่ือให"งานขององค
การบริหารส&วนตําบล เป)นไปด"วยความเรียบร"อย 
๕.    รักษาการให"เป)นไปตามข"อบัญญัติองค
การบริหารส&วนตําบล 
บทบาทและอํานาจหน"าท่ีขององค
การบริหารส&วนตําบล  มีอํานาจหน"าท่ีตามพระราชบัญญัติตําบล/สภาตําบล 
และองค
การบริหารส&วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปKจจุบัน  ดังนี้.- 
มาตรา  ๖๖  องค
การบริหารส&วนตําบล มีอํานาจหน"าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด"านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มาตรา ๖๗  ภายใต"บังคับกฎหมาย  องค
การบริหารส&วนตําบลมีหน"าท่ีต"องทําการพัฒนาในเขต
องค
การบริหาร  ส&วนตําบล  ดังต&อไปนี้.-   

๑. จัดให"มีและบํารุงรักษาทางน้ํา  และทางบก 
 ๒.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา  ทางบก ทางเดินเท"า และสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
๓.   ปOองกันโรคและระงับโรคติดต&อ 
๔.   ปOองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๕.   ส&งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปKญญาท"องถ่ินไทย 
๖.   คุ"มครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
๗.  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปKญญาท"องถ่ิน  และวัฒนธรรมดันดีงามของท"องถ่ิน 
๘.  ปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืน ๆ ตาท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให"ตามความจําเป)น/
สมควร 
มาตรา ๖๘  ภายใต"บังคับกฎหมาย  องค
การบริหารส&วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค
การบริหารส&วน
ตําบล ดังนี้.- 

๑. ให"มีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  แหล&งน้ํา  น้ําเพ่ือการเกษตร 
๒. ให"มีการขยายเขตไฟฟOา/ บํารุงรักษา  ซ&อมแซมไฟฟOา/ไฟฟOาสาธารณะ  หรือแสงสว&างโดยวิธีอ่ืน 
๓. จัดให"มี  และบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
๔. ให"มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา  สถานท่ีพักผ&อนหย&อนใจ  สวนสาธารณะ และท่ีออกกําลังกาย 
๕. ให"มีและส&งเสริม สนับสนุนกลุ&มเกษตร  และกิจการสหกรณ
 
๖. ส&งเสริมให"มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๗. บํารุงและส&งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร
 
๘. การคุ"มครองดูแล  และรักษาทรัพย
สินขององค
การบริหารส&วนตําบล 
๙. หาผลประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค
กรปกครองท"องถ่ิน /แหล&งท&องเท่ียว 
๑๐.  ให"มีตลาด  ท&าเทียบเรือ  และท&าข"าม 
๑๑.   จัดให"มีกิจการเก่ียวกับการพาณิชย
 

๑๒. จัดให"มีสถานท่ีท&องเท่ียว/  แหล&งท&องเท่ียว 
๑๓.   จัดทําผังเมือง 

องค�การบริหารส�วนตําบล  มีอํานาจหน"าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ให"แก&องค
กรปกครองส&วนท"องถ่ิน ปq พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖  องค
การบริหารส&วนตําบล  มีอํานาจหน"าท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน
ของ
ประชาชนในท"องถ่ินของตนเอง ดังนี้.- 

๑. การจัดทําแผนการพัฒนา 
๒. การจัดให"มีถนนคมนาคม  และบํารุงรักษาทางบก  ทางระบายน้ํา 



 

 

๓. การจัดให"มีและควบคุมตลาดท่ีถูกสุขลักษณะ  ท&าเทียบเรือ  ท&าข"าม  และท่ีจอดรถ 
๔. การส&งเสริม  สนับสนุนอบรมอาชีพ  กลุ&มอาชีพ  การรวมกลุ&มอาชีพในท"องถ่ิน 
๕. การพาณิชย
  และการส&งเสริมการลงทุน 
๖. การส&งเสริมการท&องเท่ียว /ตลาดมาตรฐานในท"องถ่ิน 
๗. การจัดการศึกษา 
๘. การสังคมสงเคราะห
 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู"ด"อยโอกาส 
๙. การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปKญญาท"องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท"องถ่ิน 
๑๐.  การปรับปรุงแหล&งชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู&อาศัย 
๑๑. การจัดให"มีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ&อนหย&อนใจ 

๑๒.   การส&งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
๑๓.   การส&งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๔.   การส&งเสริมการมีส&วนร&วมของราษฏรในการพัฒนาท"องถ่ิน 
๑๕.   การรักษาความสะอาด และความเป)นระเบียบเรียบร"อยของบ"านเมือง 
๑๖.   การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
๑๗.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
๑๘.   การจัดให"มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๑๙.    การควบคุมการเลี้ยงสัตว
 / การจัดให"มีโรงฆ&าสัตว
 
๒๐. การรักษาความปลอดภัย ความเป)นระเบียบเรียบร"อย และการอนามัยโรงมรสพ และสถานอ่ืน ๆ 
๒๑. การจัดการ การบํารุง และการใช"ประโยชน
จากปpาไม" ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
๒๒. การวางผังเมือง 
๒๓. การขนส&ง  และการวิศวกรรม/ การจราจร 
๒๔. การดูแลรักษาสาธารณะ  ทางบก และทางน้ํา 
๒๕. การปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๖. การรักษาความสงบเรียบร"อย  การส&งเสริม  สนับสนุนการปOองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย
สิน 
๒๗. กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเป)นผลประโยชน
ของประชาชนในท"องถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  โครงสร!างการจัดแบ�งส�วนราชการและการบริหารบุคคล  ขององค�การบริหารส�วนตําบล 

การจัดโครงสร"างแบ&งส&วนราชการ ขององค
การบริหารส&วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
ประกอบด"วย.-   
๑.  สํานักปลัด 
            ปลัดองค
การบริหารส&วนตําบล  เป)นหัวหน"า  ผู"บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดองค
การบริหารส&วนตําบล  มีหน"าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนอัตรากําลัง  งานกําหนด
ตําแหน&งและอัตราเงินเดือน งานบรรจุแต&งต้ัง การเลื่อนระดับ งานโอน ย"าย งานทะเบียนประวัติและบัตร  
งานฝwกอบรม 
และการพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดี ความชอบ งานดําเนินการทาง
วินัยงานเก่ียวกับการออกจากราชการ  งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
  และประกาศเกียรติคุณ  งาน
ธุรการ  งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ
หน&วยงาน  งานรับรอง  งานรักษาคามสะอาด  
และความปลอดภัย  งานพิธีการต&าง ๆ  การจัดสถานท่ีราชการ  งานด"านนิติกรและดําเนินคดี  งานเก่ียวกับ



 

 

ตราข"อบัญญัติการจัดระเบียบของหน&วยงาน ระเบียบของหน&วยงาน งานเก่ียวกับข"อมูลข&าวสารงานเก่ียวกับ
เรื่องราวร"องทุกข
 งานเก่ียวกับการถ&ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให"แก&
องค
กรปกครองส&วนท"องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ งานสาธารณสุข   งานเก่ียวกับการประชุมสภาองค
การบริหารส&วน
ตําบล   งานเก่ียวกับการประชุมกรรมการต&าง ๆ งานสิทธิสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรม
สมาชิกสภาองค
การบริหารส&วนตําบล   งานส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชน  งานส&งเสริมประชาธิปไตย  
งานเลือกต้ังนายกองค
การบริหารส&วนตําบลและสมาชิกสภาองค
การบริหารส&วนตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนา
องค
การบริหารส&วนตําบล งานจัดทําระบบข"อมูล(ศูนย
ข"อมูล)  งานจัดทําข"อบัญญัติงบประมาณรายจ&าย
ประจําปq/รายจ&ายเพ่ิมเติม งานเก่ียวกับโครงการเงินอุดหนุนต&าง ๆ  
  งานโครงการตามพระราชดําริ งานการจัดการสิ่งแวดล"อม งานประสานหน&วยงานต&าง ๆ ราชการท่ีไม&ได"
กําหนดให"เป)นหน"าท่ีของส&วนราชการใด งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข"องและได"รับมอบหมาย 
๒. กองคลัง 
 ให"มีหัวหน"าส&วนการคลังองค
การบริหารส&วนตําบล   เป)นผู"บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส&วนการคลังองค
การบริหารส&วนตําบล  มีหน"าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานเก่ียวกับการเบิกจ&าย  รับ
นําส&ง เก็บรักษาเงินเอกสารทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ&ายและอนุมัติฎีกา งาน
เก่ียวกับเงินเดือน ค&าจ"าง ค&าตอบแทน  และเงินอ่ืน ๆ  งานคําขอเบิกเงินสวัสดิการต&าง ๆ  งานจัดทําบัญชี  
งานทะเบียนคุมรายได"  รายจ&ายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบทรัพย
สินงบหนี้สิน เจ"าหนี้ และเงินสะสมประจําเดือนประจําปq งานจัดทําข"อมูลสถิติการคลัง งาน
ควบคุมการเบิกจ&ายเงินงบประมาณ งานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ"าง จัดหาพัสดุ งานเก่ียวกับการซ&อมแซม 
บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหน&ายพัสดุ ครุภัณฑ
 หรือทรัพย
สินงานการควบคุมรับ-จ&ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ /
ตรวจการจ"าง จ&ายพัสดุประจําปq งานเก่ียวข"องกับทรัพย
สิน การเก็บภาษีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข"องและได"รับ
มอบหมาย 
๓.  กองช�าง 

 ให"มีหัวหน"าส&วนโยธาองค
การบริหารส&วนตําบล  เป)นผู"บังคบบัญชาและรับผิดอบในการปฏิบัติ 
ราชการขอส&วนโยธาองค
การบริหารส&วนตําบล   มีหน"าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจและจัดทําโครงการ  
งานออกแบบและงานเขียนแบบ งานตรวจสอบการก&อสร"าง  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต&าง ๆ งาน
การควบคุมอาคาร  งานจัดทําแผนท่ีและแผนผังต&าง ๆ  งานประมาณโครงการต&าง ๆ งานเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับผลงานของส&วนโยธา งานกําหนดราคากลางของวัสดุและงานต&าง ๆ ของท"องถ่ิน  งาน
วางแผนการปฏิบัติงานการก&อสร"างและซ&อมบํารุง  งานควบคุมการก&อสร"าง งานควบคุมซ&อมแซมและ
บํารุงรักษาพัสดุและทรัพย
สิน งานเก่ียวกับการสาธารณูปโภค  งานเก่ียวกับการปOองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  งานระบายน้ํา งานสนามกีฬาองค
การบริหารส&วนตําบล  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องและงานท่ีได"รับมอบหมาย 
๔.  กองการศึกษา 
  มีหน"าท่ีทางด"านการศึกษา  การวิเคราะห
  การวิจัย  เสนอความเห็นเก่ียวกับการแนะแนว 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร"างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต&าง ๆ  การพัฒนาตําราเรียน 
การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส&งเสริมการศึกษา  โดยใช"เทคโนโลยีทาง 
การศึกษาตลอดจนเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการศึกษาและส&งเสริมการวิจัย  การศึกษา  การวางโครงการ 
สํารวจเก็บรวบรวมข"อมูล  การวิเคราะห
ข"อมูล  และสถิติการศึกษา วิเคราะห
ผลงานจากการดําเนินการ 
ทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณา  การคํานวณเงินงบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจ"างอาหารเสริม(นม) เด็กก&อน 
ปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก /เด็กอนุบาล  ของศูนย
เด็กเล็กในท"องถ่ิน / อาหารกลางวันเด็กนักเรียน และ 



 

 

เด็กปฐมวัย  กําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข"อง 
 
 
 
 
 
 



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ�านแม�ละมัย  จันทร�จิตร 
หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน�าบ�านกํานันชาดา  ดวงทอง 
หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

72,000.00      -                       72,000.00           72,000.00              72,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข�างบ�านรุ�งเสน�งห�-บ�านพ�อ
สอน วงศ�ไตร หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       228,000.00         - 228,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ�านนายจันทา  โคตรดก 
หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

5 โครงการซ�อมแซมถนน สายโนนปDากุง  
หมู�ที่  3 พร�อมลงท�อระบายน้ํา คอร.ชั้น
 3 ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน  3 แถว ตามแบบที่องค�การ
บริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ค�าซ�อมแซมถนน สายโนนปDากุง  หมู�ที่  3  ตําบลคําครั่ง 
 โดยลงหินคลุกปรับระดับกว�างไม�น�อยกว�า  2.00  เมตร
  ยาวไม�น�อยกว�า  1,500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.07
  เมตร  และลงท�อระบายน้ําคอนกรีตอัดแรง ขนาด
เส�นผ�าศูนย�กลาง  1.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  

-                 -                       300,000.00        300,000.00             - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

จํานวน  3  แถว พร�อมกําแพงหน�าท�อทั้งสองด�าน และ
ติดตั้งป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบที่ อบต . กําหนด 
จํานวน 2 ป:าย

และปลอดภัย

6 โครงการก�อสร�างถนนแอสฟFลต�คอนกรีต
  (Asphaltic  Concrete) แบบ 
OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม สายข�างโรงเรียนบ�านนา
นวล  หมู�ที่  4

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนแอสฟFลต�คอนกรีต  (Asphaltic  
Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม หนา 4 ซม. กว�างไม�น�อยกว�า 4.00  
เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 155.00  เมตร และทางเชื่อมมี
ปริมาณพื้นที่ 60.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม�น�
อยกว�า  680.00  ตร.ม.  2.งานตีเส�น ThermoPlastic
 Paint  (สีเหลือง)  มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า  6.20  ตร.ม.  3.
งานตีเส�น ThermoPlastic Paint  (สีขาว)  มีพื้นที่ไม�น�
อยกว�า  31.00  ตร.ม.  (แบบมาตราฐานงานทาง 
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จัดทําโดย กรมทาง
หลวงชนบท)

-                 200,000.00          200,000.00        200,000.00             - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

7 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวาสนา หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       200,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

8 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาประดู� - นานวล หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       250,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

9 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทางไปวัดนาประดู� หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

300,000.00    -                       300,000.00         - 300,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

10 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนายบุญชู หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

11 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - โพนงาม หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       250,000.00        250,000.00            250,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

12 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - หนองสนม หมู�ที่ 2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

13 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนานวล - หนองสนม หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

14 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - โนนสง�า หมู�ที่ 2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

15 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - วัดปDาพุทธญาณ 
หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

16 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน�าศาลาประชาคม หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

17 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเชื้อชัย หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

18 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนประชาชื่น หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

19 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชลประทาน หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

20 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดปDาสุธรรมรังษี หมู�ที่ 8

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       300,000.00        300,000.00            300,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

21 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแก�งใหญ� หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

22 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชลประทาน  หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

23 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข�างวัดปDาสุธรรมรังษี หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

24 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดอนชี - พะลานอีโมงค� หมู�ที่
 10

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

25 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสี่แยกดอนชี – ห�วยสุระ หมู�ที่
 10

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดปDาสุ
ธรรมรังษี หมู�ที่ 8 ตําบลคําครั่ง  กว�างไม�น�อยกว�า  4 .
00  เมตร  ยาวไม�น�อยกว�า 123.00  เมตร หนาไม�
น�อยกว�า 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 492 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�าง ๆ ละ 0.15 

-                 -                       320,000.00        320,000.00            320,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

เมตร  พร�อมติดตั้งป:ายประชาสัมพันธ� และป:ายโครงการ 
(แบบมาตราฐานงานทาง สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�
องถิ่น จัดทําโดย กรมทางหลวงชนบท)

และปลอดภัย

26 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน�าวัดบ�านอนชี - ซอย
มหาดไทย หมู�ที่ 10

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

27 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพลูศักดิ์ หมู�ที่ 5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

28 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบุญมี  หมู�ที่ 5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

29 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - หนองสนม  หมู�ที่ 2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

30 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแม�เตย พรมลาย - นายถวิล  
สุขสมบัติ หมู�ที่ 2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

31 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกิ่งแก�ว หมู�ที่ 7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  140.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

32 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายหน�าวัดบ�าน
นาสมบูรณ� หมู�ที่ 5

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

33 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายกลางบ�าน ถึง
สี่แยกทางไปวัดบ�านนาสมบูรณ� หมู�ที่ 5

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

34 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายหน�าศาลา
ประชาคม หมู�ที่ 7

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

35 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายถนนประชา
ชื่น หมู�ที่ 7

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

36 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายสี่แยกถนน
ประชาชื่น แยกที่ 1 หมู�ที่ 7

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

37 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายสี่แยกถนน
ประชาชื่น แยกที่ 2 หมู�ที่ 7

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

38 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายสี่แยกถนน
ประชาชื่น แยกที่ 3 หมู�ที่ 7

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

350,000.00    -                       350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

39 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายหน�าโรงเรียน
บ�านนานวล ไปทางชลประทาน หมู�ที่ 9

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

40 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายข�างศาลา
ประชาคม หมู�ที่ 9

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

350,000.00    350,000.00          350,000.00        350,000.00             - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

42 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายแก�งใหญ� หมู�
ที่ 9

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

350,000.00    350,000.00           -  - 350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

43 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายบ�าน ผอ.เดชา
  หมู�ที่ 9

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

350,000.00    350,000.00          350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

44 โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีต
พร�อมขยายผิวจราจร สายหลังหมู�บ�าน 
 หมู�ที่ 9

เพื่อขยายผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความคล�องตัว 
และทําให�ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

วางท�อระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร�อมบ�อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และขยายผิวจราจร หนา 
0.15 เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 250 
เมตร

350,000.00    -                        - 350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ผิวจราจรภายใน
หมู�บ�านให�เกิดความ
คล�องตัว และทําให�
ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านระบายน้ําได�ดีขึ้น

กองช�าง

45 โครงการซ�อมแซมถนน สายโนนย�านาง 
 หมู�ที่  2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ค�าซ�อมแซมถนน สายโนนย�านาง  หมู�ที่  2  ตําบลคําครั่ง
  โดยลงหินคลุกปรับระดับ กว�างไม�น�อยกว�า   2.50  
เมตร  ยาวไม�น�อยกว�า  1,420.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.07  เมตร  พร�อมป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบที่  อบต
 .  กําหนด  จํานวน  2  ป:าย

-                 -                       100,000.00        100,000.00            100,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

46 โครงการซ�อมแซมถนน สายหนองพยอม
  หมู�ที่  2

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน สายหนองพยอม  หมู�ที่  2  ตําบลคําครั่ง 
 โดยลงหินคลุกปรับระดับ กว�างไม�น�อยกว�า   2.50  
เมตร  ยาวไม�น�อยกว�า  1,420.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.07  เมตร  พร�อมป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบที่  อบต
 .  กําหนด  จํานวน  2  ป:าย

-                 -                       100,000.00        100,000.00            100,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

47 โครงการซ�อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ์  
หมู�ที่  5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

เพื่อจ�ายเป*นค�าซ�อมแซมถนน ซอยพลูศักดิ์  หมู�ที่  5  
ตําบลคําครั่ง  โดยลงลูกรังบดอัดแน�น กว�างไม�น�อยกว�า  
 3.00  เมตร  ยาวไม�น�อยกว�า  1,000.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  พร�อมป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบ
ที่  อบต .  กําหนด  จํานวน  2  ป:าย

-                 -                       100,000.00        100,000.00            100,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

และปลอดภัย

48 โครงการซ�อมแซมถนน ซอยสมชาย  
หมู�ที่  5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน ซอยสมชาย  หมู�ที่  5  ตําบลคําครั่ง  โด
ยงหินคลุกปรับระดับ กว�างไม�น�อยกว�า   2.00  เมตร  
ยาวไม�น�อยกว�า  200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.07  
เมตร  พร�อมป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบที่  อบต .  
กําหนด  จํานวน  2  ป:าย

-                 -                       29,000.00           29,000.00               - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

49 โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุก สาย
ซอยวังเดือนห�า  หมู�ที่ 5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน ลงหินคลุกปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
500 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 1,500
 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:ายประชาสัมพันธ�
โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
กําหนด

-                 -                       50,000.00           50,000.00              50,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

50 โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุก สาย
ซอยวังเกิ้ง  หมู�ที่ 5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน ลงหินคลุกปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
500 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 1,500
 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:ายประชาสัมพันธ�
โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
กําหนด

-                 -                       50,000.00           50,000.00              50,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

51 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายซอย
ชัยยณรงค� หมู�ที่ 5

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 2.50 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
900 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 2,300
 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:ายประชาสัมพันธ�

-                 100,000.00          100,000.00         -  - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
กําหนด

และปลอดภัย

52 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายโนน
ม�วง - นานวล หมู�ที่ 4

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
2,000 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 
8,000 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:าย
ประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       100,000.00        100,000.00            100,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

53 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายโนน
ม�วง  หมู�ที่ 4

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
2,000 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 
8,000 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:าย
ประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       100,000.00        100,000.00            100,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

54 โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุก สาย
โนนชมพู  หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน ลงหินคลุกปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
1,500 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 
7,500 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:าย

-                 -                       250,000.00        250,000.00            250,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

55 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายซอย
ร�วมใจพัฒนา หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
800 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 4,000
 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:ายประชาสัมพันธ�
โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
กําหนด

-                 -                       50,000.00           50,000.00              50,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

56 โครงการซ�อมแซมถนน สายวัดปDาพุทธ
ญาณ  หมู�ที่   7

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ค�าซ�อมแซมถนน สายวัดปDาพุทธญาณ  หมู�ที่  7  ตําบล
คําครั่ง  โดยลงหินคลุกปรับระดับ กว�างไม�น�อยกว�า   
3.50  เมตร  ยาวไม�น�อยกว�า  200  เมตร  หนาเฉลี่ย 
 0.07  เมตร  พร�อมป:ายประชาสัมพันธ�ตามแบบที่  
อบต .  กําหนด  จํานวน  2  ป:าย

-                 -                       50,000.00           50,000.00              50,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

57 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล 
หมู�ที่ 9

เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่ได�มี
ระบบประปาเพื่อใช�ในการ
อุปโภคบริโภคอย�างทั่วถึง

ก�อสร�าหอถังประปา ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร�กลาส)
 พร�อมประสานท�อเมนประปาเข�ากับระบบท�อเมน
ของเดิม

-                 300,000.00          300,000.00        300,000.00            300,000.00            100% ประชาชนในพื้นที่ได�มี
ระบบประปาเพื่อใช�ใน
การอุปโภคบริโภค
อย�างทั่วถึง

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

58 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น  กั้นห�วยอะ
ลอง  หมู�ที่ 6 และหมู�ที่ 7

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบ มข 2527 กว�าง 14.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

-                 1,000,000.00       1,000,000.00      1,000,000.00         1,000,000.00         เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

กองช�าง

59 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น กั้นห�วยหิน
สิ่ว หมู�ที่ 2, 4,5 และหมู�ที่ 9

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบ มข 2527 กว�าง 14.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

-                 1,000,000.00       1,000,000.00      1,000,000.00         1,000,000.00         เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

กองช�าง

60 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น  กั้นห�วยสุ
ระ หมู�ที่ 4,6,7 และหมู�ที่ 10

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบ มข 2527 กว�าง 14.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

-                 1,000,000.00       1,000,000.00      1,000,000.00         1,000,000.00         เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

กองช�าง

61 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น  กั้นห�วยวัง
คํา หมู�ที่ 3

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบ มข 2527 กว�าง 14.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

-                 1,000,000.00       1,000,000.00      1,000,000.00         1,000,000.00         เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

กองช�าง

62 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น แบบน้ําล�น
ผ�าน กั้นลําห�วยหินสิ่ว หมู�ที่ 2, 5,6 
และหมู�ที่ 9

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร และ
สามารถใช�เป*นเส�นทางสัญจรได�
ในช�วงฤดูฝน

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�งเพื่อการเกษตร 
และสามารถใช�เป*นเส�นทางสัญจรได�ในช�วงฤดูฝน

-                 -                       2,500,000.00      2,500,000.00         2,500,000.00         เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง และ
สามารถใช�เป*นเส�นทาง
สัญจรได�ในช�วงฤดูฝน

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

63 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น แบบน้ําล�น
ผ�าน กั้นลําห�วยอะลอง หมู�ที่ 6 และหมู�
ที่ 7

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร และ
สามารถใช�เป*นเส�นทางสัญจรได�
ในช�วงฤดูฝน

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบน้ําล�นผ�าน สันฝายกว�าง 4.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร

-                 -                       500,000.00        500,000.00            500,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง และ
สามารถใช�เป*นเส�นทาง
สัญจรได�ในช�วงฤดูฝน

กองช�าง

64 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น แบบน้ําล�น
ผ�าน กั้นลําห�วยสุระ หมู�ที่ 4 ,6 ,7 
และหมู�ที่ 10

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน
ฤดูแล�งเพื่อการเกษตร และ
สามารถใช�เป*นเส�นทางสัญจรได�
ในช�วงฤดูฝน

ก�อสร�างฝายเก็บน้ํา แบบน้ําล�นผ�าน สันฝายกว�าง 4.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร

-                 -                       500,000.00        500,000.00            500,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

มีฝายที่สามารถกักเก็บ
น้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง และ
สามารถใช�เป*นเส�นทาง
สัญจรได�ในช�วงฤดูฝน

กองช�าง

65 โครงการขุดลอกลําห�วย ห�วยวังคํา หมู�ที่
 3

เพื่อให�แหล�งน้ําทางธรรมชาติที่
ตื้นเขินได�รับการปรับปรุงให�
สามารถเก็บกักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�น้ําที่เก็บ
กักมีปริมาณมากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ลึกไม�
น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 1,000 เมตร

-                 -                       200,000.00        200,000.00            200,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

แหล�งน้ําทางธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินได�รับการ
ปรับปรุงให�สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�
น้ําที่เก็บกักมีปริมาณ
มากขึ้น

กองช�าง

66 โครงการขุดลอกลําห�วย ห�วยหินหนีบ 
หมู�ที่ หมู�ที่ 2 ,5 และหมู�ที่ 8

เพื่อให�แหล�งน้ําทางธรรมชาติที่
ตื้นเขินได�รับการปรับปรุงให�
สามารถเก็บกักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�น้ําที่เก็บ
กักมีปริมาณมากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ลึกไม�
น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 1,000 เมตร

-                 -                       200,000.00        200,000.00            200,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

แหล�งน้ําทางธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินได�รับการ
ปรับปรุงให�สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�
น้ําที่เก็บกักมีปริมาณ
มากขึ้น

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

67 โครงการขุดลอกลําห�วย ห�วยหินสิ่ว หมู�
ที่ 2 ,4 ,5 และหมู�ที่ 9

เพื่อให�แหล�งน้ําทางธรรมชาติที่
ตื้นเขินได�รับการปรับปรุงให�
สามารถเก็บกักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�น้ําที่เก็บ
กักมีปริมาณมากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ลึกไม�
น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 1,000 เมตร

-                 -                       200,000.00        200,000.00            200,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

แหล�งน้ําทางธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินได�รับการ
ปรับปรุงให�สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�

กองช�าง

น้ําที่เก็บกักมีปริมาณ
มากขึ้น

68 โครงการขุดลอกลําห�วย ห�วยอะลอง 
หมู�ที่ 6 และ หมู�ที่ 7

เพื่อให�แหล�งน้ําทางธรรมชาติที่
ตื้นเขินได�รับการปรับปรุงให�
สามารถเก็บกักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�น้ําที่เก็บ
กักมีปริมาณมากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ลึกไม�
น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 1,000 เมตร

-                 -                       200,000.00        200,000.00            200,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

แหล�งน้ําทางธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินได�รับการ
ปรับปรุงให�สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�
น้ําที่เก็บกักมีปริมาณ
มากขึ้น

กองช�าง

69 โครงการขุดลอกลําห�วย ห�วยสุระ  หมู�ที่
 4 ,6 ,7 และหมู�ที่ 10

เพื่อให�แหล�งน้ําทางธรรมชาติที่
ตื้นเขินได�รับการปรับปรุงให�
สามารถเก็บกักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�น้ําที่เก็บ
กักมีปริมาณมากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ลึกไม�
น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 1,000 เมตร

-                 -                       200,000.00        200,000.00            200,000.00            เพื่อก�อสร�างกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดู

แล�งเพื่อ
การเกษตร 

100%

แหล�งน้ําทางธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินได�รับการ
ปรับปรุงให�สามารถเก็บ
กักน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร และทําให�
น้ําที่เก็บกักมีปริมาณ
มากขึ้น

กองช�าง

70 โครงการก�อสร�างระบบประปา ขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร�กลาส) หมู�ที่ 2 
และหมู�ที่ 4 ตําบลคําครั่ง อําเภอเดช
อุดม

เพื่อให�ประชาชนในพื้นที่ได�มี
ระบบประปาเพื่อใช�ในการ
อุปโภคบริโภคอย�างทั่วถึง

ก�อสร�าหอถังประปา ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร�กลาส)
 พร�อมประสานท�อเมนประปาเข�ากับระบบท�อเมน
ของเดิม

-                 500,000.00          500,000.00        500,000.00            500,000.00            100% ประชาชนในพื้นที่ได�มี
ระบบประปาเพื่อใช�ใน
การอุปโภคบริโภค
อย�างทั่วถึง

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

71 โครงการขยายเขตไฟฟ:าแรงต่ํา พร�อม
สายพาดดับ ในพื้นที่ตําบลคําครั่ง หมู�ที่
 1-10

เพื่อให�ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
ในขณะใช�เส�นทางภายในชุมชน
ยามค่ําคืน

ขยายเขตไฟฟ:าแรงต่ํา พร�อมสายพาดดับ  ระยะทางไม�
น�อยกว�า  1,000  เมตร

-                 -                       500,000.00        500,000.00            500,000.00            100% ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน ในขณะใช�
เส�นทางภายในชุมชน
ยามค่ําคืน

กองช�าง

72 โครงการจ�างเหมาเครื่องจักรขุดลอก
ร�องน้ําข�างถนน สายนานวล - นาประดู�
 หมู�ที่ 4

เพื่อให�มีร�องระบายน้ําข�างถนน
ทําให�ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านไหลได�สะดวกไม�เกิดน้ํา
ท�วม

จ�างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกร�องน้ําข�าง จํานวน  10  
วัน (เช�ารายวัน)

-                 -                       150,000.00        150,000.00            150,000.00            ระบบระบายน้ํา
สามารถระบาย
น้ําที่ท�วมขังในฤดู
ฝนได�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ  80 ขึ้นไป

มีร�องระบายน้ําข�าง
ถนนทําให�ระบบระบาย
น้ําภายในหมู�บ�านไหล
ได�สะดวกไม�เกิดน้ําท�วม

กองช�าง

73 โครงการจ�างเหมาเครื่องจักรขุดลอก
ร�องน้ําข�างถนน สายคําครั่ง - โพนงาม 
หมู�ที่ 7

เพื่อให�มีร�องระบายน้ําข�างถนน
ทําให�ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านไหลได�สะดวกไม�เกิดน้ํา
ท�วม

จ�างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกร�องน้ําข�าง จํานวน  10  
วัน (เช�ารายวัน)

-                 -                       150,000.00        150,000.00            150,000.00            ระบบระบายน้ํา
สามารถระบาย
น้ําที่ท�วมขังในฤดู
ฝนได�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ  80 ขึ้นไป

มีร�องระบายน้ําข�าง
ถนนทําให�ระบบระบาย
น้ําภายในหมู�บ�านไหล
ได�สะดวกไม�เกิดน้ําท�วม

กองช�าง

74 โครงการจ�างเหมาเครื่องจักรขุดลอก
ร�องน้ําข�างถนน สายคําครั่ง - หนอง
สนม หมู�ที่ 2

เพื่อให�มีร�องระบายน้ําข�างถนน
ทําให�ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านไหลได�สะดวกไม�เกิดน้ํา
ท�วม

จ�างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกร�องน้ําข�าง จํานวน  10  
วัน (เช�ารายวัน)

-                 -                       150,000.00        150,000.00            150,000.00            ระบบระบายน้ํา
สามารถระบาย
น้ําที่ท�วมขังในฤดู
ฝนได�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ  80 ขึ้นไป

มีร�องระบายน้ําข�าง
ถนนทําให�ระบบระบาย
น้ําภายในหมู�บ�านไหล
ได�สะดวกไม�เกิดน้ําท�วม

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

75 โครงการจ�างเหมาเครื่องจักรขุดลอก
ร�องน้ําข�างถนน สายบูรพา - หนองสนม
 หมู�ที่ 8

เพื่อให�มีร�องระบายน้ําข�างถนน
ทําให�ระบบระบายน้ําภายใน
หมู�บ�านไหลได�สะดวกไม�เกิดน้ํา
ท�วม

จ�างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกร�องน้ําข�าง จํานวน  10  
วัน (เช�ารายวัน)

-                 -                       150,000.00        150,000.00            150,000.00            ระบบระบายน้ํา
สามารถระบาย
น้ําที่ท�วมขังในฤดู
ฝนได�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ  80 ขึ้นไป

มีร�องระบายน้ําข�าง
ถนนทําให�ระบบระบาย
น้ําภายในหมู�บ�านไหล
ได�สะดวกไม�เกิดน้ําท�วม

กองช�าง

76 โครงการก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข�ามลําห�วยสุระ  หมู�ที่ 4

เพื่อทดแทนสะพานไม�ข�ามลํา
ห�วยสุระของเดิมให�ประชาชนมี
สะพานข�ามลําห�วยใช�สัญจรไป
มาได�อย�างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน

ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วย กว�าง 4.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร (ชนิดไม�มีทางเท�า) จํานวน 1 แห�ง

-                 -                       1,100,000.00      1,100,000.00         1,100,000.00         100% ประชาชนมีสะพานข�าม
ลําห�วยใช�สัญจรไปมา
ได�อย�างปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

กองช�าง

77 โครงการก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข�ามลําห�วยอะลอง หมู�ที่ 7

เพื่อทดแทนสะพานไม�ข�ามลํา
ห�วยสุระของเดิมให�ประชาชนมี
สะพานข�ามลําห�วยใช�สัญจรไป
มาได�อย�างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน

ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วย กว�าง 4.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร (ชนิดไม�มีทางเท�า) จํานวน 1 แห�ง

-                 -                       1,600,000.00      1,600,000.00         1,600,000.00         100% ประชาชนมีสะพานข�าม
ลําห�วยใช�สัญจรไปมา
ได�อย�างปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

กองช�าง

78 โครงการก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข�ามลําห�วยหินสิ่ว (แก�งใหญ�) หมู�ที่
 9

เพื่อทดแทนสะพานไม�ข�ามลํา
ห�วยสุระของเดิมให�ประชาชนมี
สะพานข�ามลําห�วยใช�สัญจรไป
มาได�อย�างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน

ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วย กว�าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร (ชนิดไม�มีทางเท�า) จํานวน 1 แห�ง

-                 -                       5,500,000.00      5,500,000.00         5,500,000.00         100% ประชาชนมีสะพานข�าม
ลําห�วยใช�สัญจรไปมา
ได�อย�างปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

79 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน�าโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลคําครั่ง หมู�ที่ 3

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            -                         ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

80 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคําครั่ง - โคกเอ�น  หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-                 -                       350,000.00        350,000.00            350,000.00            ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

81 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข�างวัดคําครั่งด�านทิศใต� (ติด
รั้วด�านเมรุวัดคําครั่ง) หมู�ที่ 1

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว�าง
  5.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า  112.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า  560.00  ตารางเมตร  พร�อมไหล�
ทางลูกรังปรับเกลี่ยทั้งสองข�าง กว�างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบมาตราฐานงานทางขององค�กรปกครองส�วน

-                 -                       350,000.00        350,000.00            -                         ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

ท�องถิ่น ที่จัดทําโดยกรมทางหลวงชนบท  พร�อมป:าย
โครงการและป:ายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบที่
องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

และปลอดภัย

82 โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุก ซอย
แดนนางาม  หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนน ลงหินคลุกปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว�างไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
500 เมตร หรือมีพื้นที่การซ�อมแซมไม�น�อยกว�า 1,500
 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคํา
ครั่งกําหนด  พร�อมป:ายโครงการและป:ายประชาสัมพันธ�
โครงการตามแบบที่องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
กําหนด

-                 -                       50,000.00           50,000.00              50,000.00              ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง



ผ 02/1

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

83 โครงการก�อสร�างถนนแอสฟFลต�คอนกรีต
  (Asphaltic  Concrete) แบบ 
OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม สายข�างโรงเรียนบ�านนา
นวล  หมู�ที่  4

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนแอสฟFลต�คอนกรีต  (Asphaltic  
Concrete) แบบ OverLay ทับบนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม หนา 4 ซม. กว�างไม�น�อยกว�า 4.00  
เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 155.00  เมตร และทางเชื่อมมี
ปริมาณพื้นที่ 60.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม�น�

-                 200,000.00          200,000.00         -  - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

อยกว�า  680.00  ตร.ม.  2.งานตีเส�น ThermoPlastic
 Paint  (สีเหลือง)  มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า  6.20  ตร.ม.  3.
งานตีเส�น ThermoPlastic Paint  (สีขาว)  มีพื้นที่ไม�น�
อยกว�า  31.00  ตร.ม.  (แบบมาตราฐานงานทาง 
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จัดทําโดย กรมทาง
หลวงชนบท)

และปลอดภัย

84 โครงการก�อสร�างถนนลูกรัง ซอยที่สาม 
(ซอยนานายพงษ�สวัสดิ์ ภูศิริ) บ�าน
หนองยาว เขตบริการ หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างผิวจราจร ลูกรังให�เหมาะแก�การใช�เส�นทาง และ
สามารถระบายน้ําฝนออกจากผิวจราจรเดิมได�เร็วขึ้น 
ป:องกันความเสียหายของผิวจราจรได�มากขึ้น กว�างไม�
น�อยกว�า 3 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 100 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 300 ตารางเมตร

50,000           50,000                 50,000                50,000                    - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง

85 โครงการก�อสร�างถนนลูกรัง ซอยที่สอง 
บ�านหนองยาว เขตบริการ หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างผิวจราจร ลูกรังให�เหมาะแก�การใช�เส�นทาง และ
สามารถระบายน้ําฝนออกจากผิวจราจรเดิมได�เร็วขึ้น 
ป:องกันความเสียหายของผิวจราจรได�มากขึ้น กว�างไม�
น�อยกว�า 3 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 100 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 300 ตารางเมตร

50,000           50,000                 50,000                50,000                    - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช�าง
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องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป3าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)        2561     
(บาท)

      2562     (บาท)
     2563       

(บาท)
     2564    (บาท)     2565   (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท&องถิ่นห&าป;  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว�าจะได&รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร&างพื้นฐาน

86 โครงการก�อสร�างถนนลูกรัง ซอย 
1,4,5,  เขตบริการ หมู�ที่ 6

เพื่อให�ประชาชนมีถนน สัญจร 
ไป-มา และใช�เป*เส�นทางขนส�ง
พืชผลทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างผิวจราจร ลูกรังให�เหมาะแก�การใช�เส�นทาง และ
สามารถระบายน้ําฝนออกจากผิวจราจรเดิมได�เร็วขึ้น 
ป:องกันความเสียหายของผิวจราจรได�มากขึ้น กว�างไม�
น�อยกว�า 3 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 100 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 300 ตารางเมตร

50,000           50,000                 50,000                50,000                    - ความสะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่ใช�
เส�นทางร�อยละ  
80 ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน สัญจร
 ไป-มา และใช�เป*เส�
นทางขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช�าง

และปลอดภัย

87 โครงการซ�อมแซมฝายห�วย
หินหนีบ  หมู�ที่  2

เพื่อก�อสร�างกักเก็บน้ําไว�ใช�
ในฤดูแล�งเพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายห�วยหินสิ่วตอนบน  โดยเสริมสัน
ฝาย พร�อมเสริมผนังข�างและเทพื้นคอนกรีตเพื่อ
ป:องกันการกัดเซาะตามแบบที่องค�การบริหาร
ส�วนตําบลคําครั่งกําหนด

-             100,000.00     100,000.00    100,000.00        - 100% มีฝายที่สามารถกัก
เก็บน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง

กองช�าง
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให'น(าอยู(

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�ที่  ๒  ด'านส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ว�าจะได,รับ รับผิดชอบ
1 โครงการติดตั้งกระจกมอง

ทางโค,ง ตามจุดเสี่ยงภายใน
ตําบลคําครั่ง

ช�วยอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยใน
บริเวณทางจราจรที่เป5น
ทางแยก ทางร�วมที่เป5น

ติดตั้งกระจกมองทางโค,ง ขนาด 24 นิ้ว พร,อม
เสา และฐานตามแบบที่องค8การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่งกําหนดในบริเวณทางจราจรที่
เป5นทางแยก ที่เป5นลักษณะมุมอับ หรือหักศอก

-             -              100,000           100,000        100,000       ลดการเกิด
อุบัติเหตุได,ไม�
น,อยกว�า 80%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช,รถใช,ถนนมาก
ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่นห'าป3  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

องค�การบริหารส(วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะมุมอับ หรือหัก
ศอกที่มีทัศนวิศัยในการ
มองที่จํากัด

 และบริเวณชุมชนที่มีทัศนวิศัยในการมองที่
จํากัด

2 โครงการติดตั้งกล,องวงจรปCด
ตามจุดเสี่ยงและถนนสายหลัก

ช�วยอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยใน
บริเวณทางจราจรที่เป5น
ทางแยก เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย8สินย8ของประชาชน

ติดตั้งกล,องวงจรปCดตามจุดเสี่ยงและถนนสาย
หลัก  จํานวน  20  จุด

-             -              500,000           -                -                ลดการเกิด
อุบัติเหตุได,ไม�
น,อยกว�า 80%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช,รถใช,ถนนมาก
ขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให'น(าอยู(

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�ที่  ๒  ด'านส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ว�าจะได,รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่นห'าป3  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

องค�การบริหารส(วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

3 โครงการจ,างเหมาบริการเดิน
สํารวจที่ดิน อาคารสิ่งปลูก
สร,างตามพรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร,าง พ.ศ.2560 

เพื่อสํารวจที่ดิน อาคารสิ่ง
ปลูกสร,างในพื้นที่ตําบลคํา
ครั่ง ให,สามารถนํามาใช,ใน
การจัดเก็บภาษี ตามพรบ.

จ,างเหมาบริการบุคคลเพื่อเดินสํารวจ จัดเก็บ
ข,อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร,าง และนํามาจัดเก็บ
ข,อมูลในระบบ LTAX3000  รวมถึงการจ,าง
เหมาบริการจัดทําแบบพิมพ8 ผ.ท.7  ที่ใช,ใน

-             -              350,000           350,000        350,000       สํารวจ และ
จัดเก็บข,อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร,าง ไม�

องค8การบริหาร
ส�วนตําบลคําครั่ง
สามารถจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ง

หมู�ที่ 1-10 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร,าง
 พ.ศ.2560

การเดินสํารวจ  และการเช�ายานพาหนะใน
การออกสํารวจ

น,อยกว�าร,อยละ
 80

ปลูกสร,างได,มาก
ขึ้นเพื่อนํามาเป5น
รายได,ในการ
พัฒนาท,องถิ่น

4 โครงการจ,างออกแบบเพื่อ
การก�อสร,างงานทาง งาน
ชลประทาน และงานอาคาร ฯ

เพื่อมีแบบก�อสร,างงานทาง
 งานอาคาร และงาน
ชลประทาน ฯ กรณีงานที่
จะก�อสร,างจะต,องใช,
ลักษณะและวัตถุประสงค8
พิเศษที่ไม�มีกําหนดไว,ใน
แบบมาตราฐานต�าง ๆ ที่ใช,
ในองค8กรปกครองส�วน
ท,องถิ่น

จ,างแบบก�อสร,างงานทาง งานอาคาร และงาน
ชลประทาน ฯ

-             -              100,000           100,000        100,000       100% มีแบบก�อสร,าง
งานทาง งาน
อาคาร และงาน
ชลประทาน ฯ ที่
ถูกต,องตามหลัก
วิศวกรรม

กองช�าง
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ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให'น(าอยู(

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านการส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�ที่  ๒  ด'านส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป�าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ว�าจะได,รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่นห'าป3  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8

องค�การบริหารส(วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ปูกระเบื้องพื้นศาลาเอนกประสงค8
2.ทาสีอาคาร
3.กั้นห,องด,วยผนังกระจก และอลูมิเนียม
4.ติดตั้งฝ�าเพดาน และระบบไฟฟ�า

โครงการจ,างออกแบบเพื่อ
การก�อสร,างงานทาง งาน
ชลประทาน และงานอาคาร ฯ

-             -              500,000           500,000        500,000       เพื่อปรับปรุงซ�อมแซมศาลา
เอนกประสงค8สําหรับ
บริการประชาชน

5 100% ศาลา
เอนกประสงค8
ได,รับการ
ปรับปรุงซ�อมแซม

กองช�าง

4.ติดตั้งฝ�าเพดาน และระบบไฟฟ�า
6 โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะ

คอนกรีต
เพื่อให,มีเครื่องมือสําหรับ
ตรวจสอบความหนาของ
ถนนคอนกรีต

โครงการซ�อมแซมฝายห,วยหินหนบี  หมู�
ที่  2

-             -              50,000              50,000          50,000          100% มีเครื่องมือ
สําหรับตรวจสอบ
ความหนาของ
ถนนคอนกรีต

กองช�าง

7 โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�า

เพื่อให,มีเครื่องมือที่ใช,งาน
ในการปฏิบัติหน,าที่

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ�า ขนาด 5 กิโลวัตต8 -             -              57,500              57,500          57,500          100% มีเครื่องมือที่ใช,
งานในการปฏิบัติ
หน,าที่

กองช�าง

สําหรับบริการ



ผ 02/1

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1  โครงการแปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย�วิถีพอเพียง

เพื่อเป�นแหล�งเรียนรู!ด!าน
การเกษตรปลอดสารพิษ 
เกษตรพอเพียง เกษตร
อินทรีย� เกษตรผสมผสาน

เกษตรกนในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง หมู�ที่
 1- หมู�ที่ 10

20,000        20,000          20,000        20,000   20,000         100% เป�นแหล�งเรียนรู!
ด!านการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
เกษตรพอเพียง 
เกษตรอินทรีย� 
เกษตรผสมผสาน

สํานักปลัด

2 โครงการเกษตรอิทรย�ปลอด
สารพิษ

เพื่อพัฒนาเป�นกลุ�มเกษตร
อินทรีย�ในอนาคตและ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
ภาคเกษตรอินทรีย�

คัดเลือกเกษตรกร
ในพื้นที่ตําบลคํา
ครั่ง หมู�ที่ 1 - 
หมู�ที่ 10 จํานวน
 30 ราย

20,000        20,000          20,000        20,000   20,000         100% พัฒนาเป�นกลุ�ม
เกษตรอินทรีย�ใน
อนาคตและ
ปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตภาค
เกษตรอินทรีย�

สํานักปลัด



ผ 02/1

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการส�งเสริมหมู�บ!าน
เศษฐกิจพอเพียง

เพื่อนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต�ใช!ในการดําเนิน
ชีวิต พึ่งพาตนเองได!พร!อม
ทั้งส�งเสริมอาชีพให!กับ
ชุมชน

เกษตรกรในพื้นที่
 หมู�ที่ 7

  - 40,000          40,000        40,000   40,000         100% น!อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต�ใช!ในการ
ดําเนินชีวิต พึ่งพา
ตนเองได!พร!อมทั้ง
ส�งเสริมอาชีพให!กับ
ชุมชน

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการสัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ!า
 ตามพระปณิธาน ศาสตรา
จารญ� ศ.ดร. สมเด็จพระเจ!า
ลูกเธอ เจ!าฟBาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมารี

เพื่อปBองกันโรคระบาดที่
เกิดจากสัตว�สู�คน และ
สร!างความตระหนักให!
ความสําคัญของโรคพิษ
สุนัขบ!า

สนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ 
องค�การบริหาร
ส�วนตําบลคําครั่ง
 ทั้ง 10 หมู�บ!าน 
จํานวนไม�น!อยกว�า
 1,100 ตัว

40,000        40,000          40,000        40,000   40,000         100% ปBองกันโรคระบาดที่
เกิดจากสัตว�สู�คน 
และสร!างความ
ตระหนักให!
ความสําคัญของ
โรคพิษสุนัขบ!า

สํานักปลัด



ผ 02/1

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม

เพื่อให!ประชาชนภายใน
ชุมชนได!ใช!ประโยช�จาก
การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง ผู!นํา
ชุมชน หน�วยงาน
ทุกภาคส�วน คณะ
ครูและนักเรียน 
จํานวน 150 คน

40,000        40,000          40,000        40,000   40,000         100% ประชาชนภายใน
ชุมชนได!ใช!ประโยช�
จากการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม

สํานักปลัด



ผ 02/1

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการท!องถิ่นปลูกปFเฉลิม
พระเกียรติ "ท!องถิ่น สร!างปFา
 รักษ�น้ํา"

เพื่อแสดงออกถึงความจง
รักษ�ภักดี สร!างปFา 
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปFา ตลอดจนเป�นการ
ให!ความสําคัญเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง ผู!นํา
ชุมชน หน�วยงาน
ทุกภาคส�วน คณะ
ครูและนักเรียน 
จํานวน 150 คน

10,000        10,000          10,000        10,000   10,000         100% แสดงออกถึงความ
จงรักษ�ภักดี สร!าง
ปFา ตระหนักถึง
ความสําคัญของปFา
 ตลอดจนเป�นการ
ให!ความสําคัญเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม

สํานักปลัด



ผ 02/1

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค� อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

เป.าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)        2561    

 (บาท)
      2562     

(บาท)
     2563    

(บาท)
     2564
    (บาท)

    2565   
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป: (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด 
   (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการส�งเสริมการใช!
พลังงานทดแทน

1.เพื่อตระหนักถึงการใช!
พลังงานอย�างคุ!มค�า        
 2.เป�นการประหยัด
พลังงาน                      
 3.ให!ความสําคัญเรื่อง
พลังงานทดแทน

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง 
จํานวน 100 คน

 -  - 30,000        30,000   30,000         100% 1.ตระหนักถึงการ
ใช!พลังงานอย�าง
คุ!มค�า              2.
เป�นการประหยัด
พลังงาน    3.ให!
ความสําคัญเรื่อง
พลังงานทดแทน

สํานักปลัด

8 โครงการฝKกอบรมการผสม
ปุLยใช!เอง

เพื่อลดต!นทุนการผลิต/ลด
ปNญหาปุLยปลอมเกตรได!
ปุLยมีคุณภาพ

เกษตรกรหมู�ที่ 7 
จํานวน 30 ราย

 -  - 35,000        35,000   35,000         100% ลดต!นทุนการผลิต/
ลดปNญหาปุLยปลอม
เกตรได!ปุLยมีคุณภาพ

สํานักปลัด



ผ 02

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 5 การเมืองและการบริหาร
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป/าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)        2561     

(บาท)
      2562  

   (บาท)
      2563  

   (บาท)
     2564   

 (บาท)
     2565   

 (บาท)
1 โครการจัดตั้งจุดบริการ

ประชาชน (จุดตรวจ/จุดสกัด) 
เพื่อป"องกันป"องกันและลด

เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช'รถใช'
ถนนของประชาชน

ประชาชนผู'ใช'รถใช'
ถนน ทั้งผู'ขับขี่และ
ผู'โดยสารที่ใช'ถนนสาย

30,000           30,000      30,000      30,000      30,000      100% ประชาชนได'รับความ
ปลอดภัยในการใช'ถนน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป8  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     ตัวชี้วัด   
 (KPI)

ผลที่คาดว�าจะได�รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เพื่อป"องกันป"องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช5วงเทศกาล
สงกรานต7

ถนนของประชาชน ผู'โดยสารที่ใช'ถนนสาย
 อบ ๔๐๓๑

2 โครการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน (จุดตรวจ/จุดสกัด) 
เพื่อป"องกันป"องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช5วงเทศกาลป<
ใหม5

เพื่อจัดให'มีจุด
บริการสําหรับ
ประชาชนที่ใช'
ถนนในช5วง
เทศกาลป<ใหม5
และคําแนะนํา
ต5างๆ ในการใช'รถ
ใช'ถนนรวมทั้ง
เป>นจุดพักผ5อน
สําหรับผู'ใช'รถใช'
ถนน

ประชาชนผู'ใช'รถใช'
ถนน ทั้งผู'ขับขี่และ
ผู'โดยสารที่ใช'ถนนสาย
 อบ ๔๐๓๑

30,000           30,000      30,000      30,000      30,000      100% ประชาชนได'รับความ
ปลอดภัยในการใช'ถนน

สํานักปลัด



3 โครงการฝ@กซ'อมแผนป"องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ให'เจ'าหน'าที่ อป
พร.ได'รับความรู'
และมี
ความสามารถใน
การรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินในชุมชน
ของตนเองและ
เพื่อเตรียมความ
พร'อมในการ
ป"องกันภัยมากขึ้น
 รวมทั้งมีส5วนร5วม
ในการแก'ไข
สถานการณ7
ฉุกเฉิน ซึ่งจะช5วย

ฝ@กอบรมและสาธิต
วิธีการใช'เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องต'นให'กับ
เจ'าหน'าที่ อปพร. 
จํานวน ๑๕๗ คน

30,000           30,000      30,000      30,000      30,000      100% อปพร.ได'รับความรู'
และมีความสามารถใน
การรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินในชุมชนของ
ตนเองและเพื่อเตรียม
ความพร'อมในการ
ป"องกันภัยมากขึ้น 
รวมทั้งมีส5วนร5วมใน
การแก'ไขสถานการณ7
ฉุกเฉิน ซึ่งจะช5วยลด
การสูญเสียที่อาจจะ
เกิดผลกระทบต5อชีวิต 
ทรัพย7สินและ
สิ่งแวดล'อม

สํานักปลัด

ฉุกเฉิน ซึ่งจะช5วย
ลดการสูญเสียที่
อาจจะเกิดผล
กระทบต5อชีวิต 
ทรัพย7สินและ
สิ่งแวดล'อม

สิ่งแวดล'อม

4 โครงการวันต5อต'านยาเสพติด 
กิจกรรมเดินรณรงค7ต5อต'านยา
เสพติด

เพื่อให'เด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชน รับรู'
และเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของ
วันต5อต'านยาเสพ
ติดโลก

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่องค7การบริหาร
ส5วนตําบลคําครั่ง

10,000           10,000      10,000      10,000      10,000      100% เด็กและเยาวชนรู'โทษ
ทันยาเสพติด

สํานักปลัด



5 โครงการคลองสวยน้ําใส 
กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล5งน้ําสาธารณะ

เพื่อให'เกิดการ
ปรับปรุงสภาพ
แม5น้ํา ลําคลอง 
แหล5งน้ํา 
สาธารณะภายใน
พื้นที่องค7

ผู'นําชุมชน กํานัน 
ผู'ใหญ5บ'าน ผู'ช5วย
ผู'ใหญ5บ'าน ส.อบต. 
พนักงานส5วนตําบล 
พนักงานจ'าง 
คณะกรรมการหมู5บ'าน
 โรงพยาบาลส5งเสริม
สุขภาพชุมชนตําบล
คําครั่ง อปพร. ครู 
นักเรียนและประชาชน
 ทั้ง ๑๐ หมู5บ'าน

5,000             5,000        5,000        5,000        5,000        100% แหล5งน้ําธรรมชาติที่
สะอาด

สํานักปลัด

6 โครงการฝ@กอบรม           อป
พร.หลักสูตรทบทวน

เพื่อส5งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
และให'ความรู' 

อปพร. จํานวน ๑๕๗ คน 243,000         243,000    243,000    243,000    243,000    100% อปพร.ความรู' ความ
เข'าใจ โดยการ
เสริมสร'างความรู'นํา

สํานักปลัด

และให'ความรู' 
ความเข'าใจ โดย
การเสริมสร'าง
ความรู'นํา
ประสบการณ7มา
ปรับใช'ในการ
ปฏิบัติงาน

เสริมสร'างความรู'นํา
ประสบการณ7มาปรับใช'
ในการปฏิบัติงาน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ด�านพัฒนาคน และสังคม
แผนงาน บริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา

เป*าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2561   
(บาท)

   2562   
(บาท)

      2563     
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการสนับสนุน เพื่อให�สถานศึกษา ศพด. 4 แห!ง  -  - ๑,๓๗๔,๖๑๐ ๑,๓๗๔,๖๑๐ ๑,๓๗๔,๖๑๐ ร�อยละ 80 สถานศึกษาจัดการ กอง

ผลที่คาดว3าจะได�รับ หน3วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค
การบริหารส3วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     ตัวชี้วัด  
  (KPI)

1 โครงการสนับสนุน
ค!าใช�จ!ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให�สถานศึกษา
จัดการศึกษาได�อย!าง
มีคุณภาพ

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๑,๓๗๔,๖๑๐ ๑,๓๗๔,๖๑๐ ๑,๓๗๔,๖๑๐ ร�อยละ 80 สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาได�อย!างมี
คุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อาหารเสริม(นม) ให�
โรงเรียนและ ศพด.ใน
พื้นที่

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย

โรงเรียนและศพด. 
4 แห!ง

 -  - ๑,๐๙๖,๐๐๐ ๑,๐๙๖,๐๐๐ ๑,๐๙๖,๐๐๐ ร�อยละ 80 เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการนิเทศและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาศูนยCพัฒนา
เด็กเล็ก

ประเมินผลการจัด
กาเรียนการสอนและ
ให�คําแนะนํา

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 ผลการจัดกาเรียน
การสอนได�มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ



4
โครงการจ�างเหมา
บริการดูแลเด็กเล็กใน
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก
บ�านคําครั่งและบ�านนา
ประดู!

เพื่อให�เปGนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ร�อยละ 80 ผลการจัดกาเรียน
การสอนได�มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการส!งบุคลากร
ศึกษาต!อปริญญาตรี
หลักสูตรปฐมวัย

เพิ่มพูนความรู�และ
ประสบการณCให�กับ
บุคลากร

ครูและผดด.จํานวน
 12 คน

 -  - ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ร�อยละ 80 บุคลากรความรู�
และประสบการณC

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการจัดทําและ
ประสานแผนด�าน
การศึกษาองคCการ
บริหารส!วนตําบลคํา

เพื่อเปGนแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา และ
ศพด. ๔ แห!ง

 -  - 5,000            5,000             5,000            ร�อยละ 80 มีแผนในการจัด
การศึกษาชัดเจน

กอง
การศึกษาฯ 
และศพด. 4

 แห!งบริหารส!วนตําบลคํา
ครั่ง และศูนยCพัฒนา
เด็กเล็ก

 แห!ง

7 โครงการ“ที่อ!านหนังสือท�องถิ่น  รักการอ!านเพื่อส!งเสริมให�
ประชาชนเด็ก
เยาวชนรักการอ!าน

หมูบ�านชุมชน ๑๐ 
แห!ง

 -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 ประชาชนเด็ก
เยาวชนรักการอ!าน

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการภูมิทัศนCแหล!ง
เรียนรู� ศูนยCพัฒนาเด็ก
เล็ก ๔ แห!ง

เพื่อให�มีแหล!งเรียนรู�
ที่เหมาะสม

ศพด. 4 แห!ง

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร�อยละ 80

มีแหล!งเรียนรู�ที่
เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการศึกษาแหล!ง
เรียนรู�นอกสถานที่
สําหรับ สถานศึกษาใน
สังกัด

เพิ่มพูน
ประสบการณCการ
จัดการเรียนการสอน

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ



10 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาด�าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา
นันทนาการ  
แผนพัฒนาการ
ท!องเที่ยว

เพื่อวางแนวทางการ
พัฒนาของกอง
การศึกษา

กองการศึกษาฯ  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร�อยละ 80 มีแนวทางการ
พัฒนาของกอง
การศึกษาที่ชัดเจน

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการนิเทศและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ศูนยCพัฒนา
เด็กเล็ก

ให�ความรู� แนะนํา
การจัดการเรียนการ
สอน

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร�อยละ 80 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได�รับ
แนะนําการจัดการ
เรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต�นแบบ
การบริหารจัด
การศึกษาดีเด!น

เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณC
แลกเปลี่ยนเรียนรู�

สถานศึกษาดีเด!น ๑
 แห!ง

 -  - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 สามารถนํา
ประสบการณCมา
พัฒนาองคCกรได�

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
งานด�านการศึกษา ของ
 อบต.คําครั่ง

เพื่อเปGนเวทีสะท�อน
ปTญหา ความต�องการ
ในการพัฒนาด�าน
การศึกษา

ทุกภาคส!วนในพื้นที่  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เพื่อเปGนเวที
สะท�อนปTญหา 
ความต�องการใน
การพัฒนาด�าน
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ



14 โครงการศูนยCพัฒนา
เด็กเล็กน!าอยู!ปลอดโรค

เพื่อให�ศูนยCพัฒนา
เด็กเล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต!อร�ายแรง

ศพด. 4 แห!ง  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เพื่อให�ศูนยCพัฒนา
เด็กเล็กปลอดภัย
จากโรคติดต!อ
ร�ายแรง

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการ “คลินิก
เคลื่อนที่ ส!งเสริม
ทักษะการดูแลเด็กเล็ก
ให�ปลอดภัยจาก
โรคติดต!อ”

เพื่อให�ความรู�ในการ
ดูแลเด็กจาก
โรคติดต!อในเด็ก

หมูบ�านชุมชน ๑๐ 
แห!ง

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เพื่อให�ความรู�ใน
การดูแลเด็กจาก
โรคติดต!อในเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการศูนยCพัฒนา
เด็กเล็กทัศนศึกษานอก
สถานที่

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว!างองคCกร

แหล!งเรียนรู�นอก
พื้นที่ ๑ แห!ง

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เพื่อศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว!างองคCกร

กอง
การศึกษาฯ

สถานที่ ระหว!างองคCกร

17 โครงการทํานุบํารุง
พุทธศาสนา

เพื่อทํานะบํารุง
พระพุทธศาสนา

วัดในพื้นที่ ๖ แห!ง  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 พระพุทธศาสนา
ได�รับการทํานุบํารุง

กอง
การศึกษาฯ

18 โครงการอุดหนุน
หน!วยงานอื่นในการ
จัดทําต�นเทียนพรรษา

เพื่อดํารงคCไว�ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม

อบต.เมืองเดชอุดม  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 ได�สืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
งาม

กอง
การศึกษาฯ

19 โครงการส!งเสริมการ
ท!องเที่ยวแก�งใหญ!

เพื่อส!งเสริมการ
ท!องเที่ยวและ
เศรษฐกิจชุมชน

แหล!งท!องเที่ยวแก�ง
ใหญ!

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 มีธุรกิจการ
ท!องเที่ยวและ
เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

20 โครงการส!งเสริม
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคําครั่ง

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให�มีความรู�
ความสามารถ

สภาเด็กและ
เยาวชน ต.คําครั่ง

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เด็กและเยาวชนมี
ความรู�
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ



21 โครงการ “คลินิก
เคลื่อนที่ ส!งเสริม
ทักษะการดูแลเด็กเล็ก
ให�ปลอดภัยจาก
โรคติดต!อ”

เพื่อเสริมสร�างเด็ก
เล็กในชุมชนมีสุข
ภาวะอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณC

ประชาชน 
ผู�ปกครอง ครู ครู

ผู�ดูแลเด็ก พนักงาน
จ�าง ผู�ดูแลเด็ก ผู�นํา

ชุมชนในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง 

จํานวน 500 คน

 -  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร�อยละ 80 เด็กเล็กในชุมชนมี
สุขภาวะอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณC

กอง
การศึกษาฯ

 -  - ๓,๕๑๙,๖๑๐ ๓,๕๑๙,๖๑๐ ๓,๕๑๙,๖๑๐รวม



ผ 02

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
 อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห


เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)        2561     

(บาท)
      2562     

(บาท)
      2563    

 (บาท)
     2564    

(บาท)
     2565    

(บาท)
1 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผู�สูงอายุตําบลคําครั่ง
เพื่อเป!นการสร�าง
ขวัญกําลังใจให�
ผู�สูงอายุและดูแล

ผู�สูงอายุในเขตตําบลคํา
ครั่ง จํานวน 10 หมูบ�าน 
จํานวน 200 คน แบงเป!น

     40,100.00     40,100.00    40,100.00      40,100.00    40,100.00 100% ผู�สูงอายุและดูแล
สุขภาพทั้งทางด�าน
รางกาย และจิตใจ

สํานักปลัด

ผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นห�าป7  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและที่ผ�านมา     
ตัวชี้วัด   

 (KPI)

ผู�สูงอายุและดูแล
สุขภาพทั้งทางด�าน
รางกาย และจิตใจ
ผู�สูงอายุ

จํานวน 200 คน แบงเป!น
 2 รุน    รุนที่ 1 จํานวน 
100 คน ผู�สูงอายุ         
ม.1,2,3,7  รุนที่ 2 
จํานวน 100 คน ผู�สูงอายุ
 ม.4,5,6,8,9,10

รางกาย และจิตใจ
ผู�สูงอายุ

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพกชีวิต
คนพิการตําบลคําครั่ง

เพื่อให�ความรู�กับ
ผู�ดูแลคนพิการ
,อสม,ผู�นํา ในการ
ดูแลสุขภาพคน
พิการและผู�พิการ
สามารถดูแลตัวเอง
ได�

คนพิการ ,ผู�ดูแลคนพิการ
 ,อสม., แกนนําชุมชนใน
การดูแลสุขภาพของคน
พิการ

29,000.00     29,000.00     -  - 100% คนพิการ,อสม,ผู�นํา
 ในการดูแล
สุขภาพคนพิการ
และผู�พิการ
สามารถดูแลตัวเอง
ได�

สํานักปลัด



3 คาใช�จายเพื่อจัดทํา
โครงการอบรมการทํายา
หมอง น้ํามันเหลืองเพื่อ
สุขภาพ(ม.4)

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และทักษะ
ด�านอาชีพ เพิ่ม
รายได� ลดรายจาย
 และใช�เวลาวางให�
เกิดประโยชนA

ประชาชนและผู�สนใจ ใน
ตําบลคําครั่ง จํานวน 10
 หมูบ�าน จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 100% ประชาชนมีความรู�
และทักษะด�าน
อาชีพ เพิ่มรายได� 
ลดรายจาย และใช�
เวลาวางให�เกิด
ประโยชนA

สํานักปลัด

4 คาใช�จายเพื่อจัดทํา
โครงการรณรงคAการคัด
แยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะปBญหาสิ่งแวดล�อม

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และทักษะ
ด�านอาชีพ เพิ่ม
รายได� ลดรายจาย
 และใช�เวลาวางให�
เกิดประโยชนA

ประชาชนและผู�สนใจ ใน
ตําบลคําครั่ง จํานวน 10
 หมูบ�าน จํานวน 30 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% ประชาชนมีความรู�
และทักษะด�าน
อาชีพ เพิ่มรายได� 
ลดรายจาย และใช�
เวลาวางให�เกิด
ประโยชนA

สํานักปลัด

5 คาใช�จายเพื่อจัดทํา เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และทักษะ

ประชาชนและผู�สนใจ ใน
ตําบลคําครั่ง จํานวน 10

 - 25,000 25,000 25,000 25,000 100% ประชาชนมีความรู�
และทักษะด�าน

สํานักปลัดคาใช�จายเพื่อจัดทํา
โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพการสานตะกร�า
แฟนซี(ม.7)

ความรู�และทักษะ
ด�านอาชีพ เพิ่ม
รายได� ลดรายจาย
 และใช�เวลาวางให�
เกิดประโยชนA

ตําบลคําครั่ง จํานวน 10
 หมูบ�าน จํานวน 20 คน

และทักษะด�าน
อาชีพ เพิ่มรายได� 
ลดรายจาย และใช�
เวลาวางให�เกิด
ประโยชนA

6 โครงการอบรมครอบครัว
อบอุมเข�มแข็ง

เพื่อให�สมาชิกใน
ครอบครัว
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว 
เกิดความรัก ความ
เข�าใจระหวางพอ
แมและลูก

ครัวเรือนละ 1 คน 
จํานวน 100 ครัวเรือน 
ในเขตพื้นที่ตําบลคําครั่ง

20,000          20,000          -  - 100% สมาชิกใน
ครอบครัวตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว 
เกิดความรัก ความ
เข�าใจระหวางพอ
แมและลูก

สํานักปลัด



7 โครงการอบรมปGองกันและ
แก�ไขความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี

เพื่อสนับสนุนให�
บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และท�องถิ่น
 มีสวนรวมชวย
ดูแล เฝGาระวัง
ปGองกันและแก�ไข
ความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี 
ผู�สูงอายุ 
ผู�ด�อยโอกาส

เด็กนักเรียน อสม. กลุม
แมบ�าน สตรีในพื้นที่
ตําบลคําครั่ง

20,000.00     20,000.00     -  - 100% บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และท�องถิ่น
 มีสวนรวมชวยดูแล
 เฝGาระวังปGองกัน
และแก�ไขความ
รุนแรงตอเด็กและ
สตรี ผู�สูงอายุ 
ผู�ด�อยโอกาส

สํานักปลัด

8 โครงการลดขั้นตอนการ
ลงทะเบียนและจายเบี้ยยัง
ชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ

เพื่อลดขั้นตอนการ
ให�บริการ
ประชาชนในการ
ลงทะเบียน

ผู�สูงอายุและผู�พิการใน
ตําบลคําครั่ง ได�รับการ
ให�บริการครบ 100 %

 - 5,000           5,000          5,000            5,000          100% ลดขั้นตอนการ
ให�บริการ
ประชาชนในการ
ลงทะเบียน

สํานักปลัด

ลงทะเบียน
ผู�สูงอายุและผู�พิการ

ลงทะเบียน
ผู�สูงอายุและผู�พิการ9 โครงการอบรมอาชีพการผูก

ผ�าและการพับผ�า
เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�และทักษะ
ด�านอาชีพ เพิ่ม
รายได� ลดรายจาย
 และใช�เวลาวางให�
เกิดประโยชนA

กลุมแมบ�าน กลุมสตรี
และประชาชนที่สนใจ ใน
เขตพื้นที่ตําบลคําครั่ง 
จํานวน 20 คน

30,000 30,000  -  - 100% ประชาชนมีความรู�
และทักษะด�าน
อาชีพ เพิ่มรายได� 
ลดรายจาย และใช�
เวลาวางให�เกิด
ประโยชนA

สํานักปลัด








