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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนท่ี ๑ 
 

 
 
 

1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  สภาพเดิมของต าบลทุํงชมพูสวํนใหญเํปน็หมูํบา๎นที่มีชุมชนหนาแนํน  และได๎แยกหมูํบ๎านจาก
บ๎านห๎วยข้ีหนูเนื่องจากรัฐบาลได๎มีการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าเข่ือนอุบลรัตน๑ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2506  
ท าให๎เกิดน้ าทํวมบริเวณหมูํบ๎าน  ท าให๎ผู๎คนอพยพไปอยูํตํางถิ่น  บ๎างก็ย๎ายจากที่เดิมไปอยูํในท าเลที่มีลักษณะ
เนินสูง  และได๎ท าการกํอตั้งหมูํบ๎านข้ึนใหมํเมื่อปีพุทธศักราช  2510  และตั้งช่ือหมูํบ๎านตามสภาพภูมิ
ประเทศ ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  มีหมูํบ๎านที่แยกออกจากบ๎านห๎วยข้ีหนูจ านวน  8  หมูํบ๎าน  
              องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู  เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ตั้งอยูํ หมูํที่ 6 ต าบลทุํง
ชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกํน อยูํหํางจากกอ าเภอภูเวียงประมาณ  25  กิโลเมตร  องค๑การบริหารสํวน
ต าบลทุํงชมพู ได๎รับการยกฐานะเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารสํวนท๎องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 16 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2539  โดยมีนายณรงค๑    ฐิติญาณวิโรจน๑    ก านัน
ต าบลทุํงชมพู   เป็นประธานกรรมการบรหิารต าบลทุํงชมพูโดยต าแหนํงคนแรก   และนายสุภาพ  โสภา   เป็น
ประธานกรรมการบริหารคนที่ 2   ตํอมาได๎เปลี่ยน  เป็นนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ปัจจุบันมี นาย
สุรินทร๑  หล๎าแก๎ว  เป็นนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู      ซึ่งได๎รับเลือกตั้งเมื่อ วันที่  20  ตุลาคม  
2556 

ทิศเหนือ ติดกับเขตเข่ือนอุบลรัตน๑ 
   ทิศใต ๎  ติดกับต าบลนาหว๎า – ต าบลหนองกงุธนสาร 
   ทิศตะวันออก ติดกับเขตเข่ือนอุบลรัตน๑ 
   ทิศตะวันตก ติดกับต าบลหว๎าทอง 

ต าบลบ๎านทุํงชมพู มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  41.1  ตารางกิโลเมตร  
หรือ ประมาณ  10,397  ไรํ  เป็นเขตปกครององค๑การบริหารสํวนต าบล  เป็นต าบลคํอนข๎างเล็ก โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมูํบ๎านดังนี้  
   บ๎านทุํงชมพ ู  หมูํ 1 มีเนื้อที่ 3,067 ไร ํ
   บ๎านห๎วยข้ีหน ู  หมูํ 2 มีเนื้อที่ 2,133 ไร ํ
   บ๎านดอนดูํ  หมูํ 3 มีเนือ้ที่ 2,853 ไร ํ

บ๎านโคกสงเปือย  หมูํ 4 มีเนื้อที่  1,224 ไร ํ
บ๎านกุดแคน  หมูํ 5 มีเนื้อที่ 1,346 ไร ํ
บ๎านหนองพลวง  หมูํ 6 มีเนื้อที่ 1,582 ไร ํ
บ๎านดอนเพิม่  หมูํ 7 มีเนื้อที่ 1,560 ไร ํ
บ๎านพระบาทโนนคูน หมูํ 8 มีเนื้อที่ 2,102 ไร ํ
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

คณะผู้บริหาร 

1. นายสุรินทร๑     หล๎าแก๎ว                     นายกองค๑การบรหิารสํวนต าบล 
2. นายสะอาด      ศรีไพร                      รองนายก  อบต. 
3. นายสมาน        ธนะกิจ                     รองนายก  อบต. 
4. นางอุมาพร      นาถาดทอง                 เลานุการนายก  อบต. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. นายประดิษฐ๑   บุญไตรย๑       ประธานสภาฯ 
2. นายนิคม        ฝุายบุญ                         รองประธานสภาฯ 
3. นายวีระ         คลังค าภา                       เลขานุการสภาฯ 
4. นายหนูรัตน๑     ลิโปู                             สมาชิก อบต. หมูํ 1 
5. นายวีระพงษ๑    สร๎อยค า                        สมาชิก อบต. หมูํ 1 
6. นายก าจร        โนนชัย                         สมาชิก อบต. หมูํ 2 
7. นายศักดิ์สยาม  พรหมโคตร                    สมาชิก อบต. หมูํ 2 
8. นายบัวสอน     คงทรัพย๑                       สมาชิก อบต. หมูํ 3 
9. นางสมสี         ผะดาการ                      สมาชิก อบต. หมูํ 3 
10. นายเสถียร     ศรีไพร                         สมาชิก อบต. หมูํ 4 
11. นางประยุ      วรรณสุพิ้ง                     สมาชิก อบต. หมูํ 4 
12. นายค าใหมํ    พนาพัฒน๑                      สมาชิก  อบต. หมูํ 5 
13. นายส ารวย    นามศรี                         สมาชิก  อบต. หมูํ 5 
14. นายศักดา     นุประพันธ๑                     สมาชิก อบต. หมูํ 6 
15. นายสาทร     จ าปารอด                      สมาชิก อบต. หมูํ 7 
16. นางนวลจันทร๑  สนิพันธ๑                      สมาชิก  อบต. หมูํ 7 
17. นายนิวัตร       ชานนทร๑                     สมาชิก  อบต. หมูํ 8 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  4  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
 (1)  หัวหน๎าส านักปลัด   
 (2)  นักทรัพยากรบุคคล   
 (3)  นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน   
 (4)  เจ๎าพนักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5)  นักพัฒนาชุมชน 

-  พนักงานจ๎างตามภารกจิ  
    (๑)  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  
    (2)  ผู๎ชํวยนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
    (3)  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่งานธุรการ จ านวน 2 คน 
    (4) คนสวน 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป 
    (1) พนักงานขับรถยนต๑ จ านวน 2 คน 
    (2) คนงานทั่วไป  จ านวน 13 คน   

๒.  กองคลัง 
 
 (1)  เจ๎าพนักงานพัสดุ   
 

-  พนักงานจ๎างตามภารกจิ   
   (๑)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบญัชี   
   (2)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   
   (3)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง     
 

-  พนักงานจ๎างตามภารกจิ   
   (๑)  ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
   (2)  พนักงานสูบน้ า จ านวน 2 คน 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป 
   (1)  พนักงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 คน  

๔.  กองการศึกษา 
   (1)  ครู  จ านวน  8  ต าแหนํง -  พนักงานจ๎างตามภารกจิ   

    (๑)  ผู๎ดูแลเด็ก)  จ านวน  3  ต าแหนํง 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป  
     (๑) จ๎าเหมาผู๎ดูแลเด็ก     

 รวม จ านวน  15 คน จ านวน 32 คน 
 

องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูแบํงโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง 
ทั้งหมด  4  สํวนราชการ  พนักงานสํวนท๎องถ่ิน  จ านวน  7  คน ครูศูนย๑เด็กเล็ก  8 คน พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ จ านวน 14 คน พนักงานจ๎างเหมาทั่วไป 18 คน รวมทั้งสิ้น  47  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงาน
ดังนี ้
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1.  ส านักงานปลัด 

มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท ารํางข๎อบังคับ
การจัดท าทะเบียนคณะผู๎บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให๎ค าปรึกษางานในหน๎าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสํวนต าบล แล
พนักงานจ๎าง  การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตตํางๆ และ
ปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4   งาน  คือ 

1.1  งานบริหารท่ัวไป   

  -  งานสารบรรณ 

  -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 

  -  งานบริหารงานบุคคล 

  -  งานเลือกตั้ง 

  -  งานวิชาการเกษตร 

  -  งานกิจการสภา 

  -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -  งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว  

  -  งานอื่นที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 

  -  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

1.2  งานนโยบายและแผน   

  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 

  -  งานวิชาการ 

  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร๑ 

  -  งานงบประมาณ 

  -  งานข๎อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

1.3  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห๑ 

-  งานสงเคราะห๑เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 



๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     

-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

- งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

1.5  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     

-  งานสํงเสริมอาชีพ 

-  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

1.6  งานกฎหมายและคดี   
 -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
 -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 -  งานร๎องเรียนร๎องทุกข๑และอุทธรณ๑ 
 -  งานระเบียบการคลงั 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
1.7  งานตรวจสอบภายใน 

 -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและข๎อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผล
และวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณสุขงานเฝูาการระวังโรคการเผยแพรํฝึกอบรมการให๎สุข
ศึกษาการจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด๎านสิ่งแวดล๎อม  ให๎บริการสาธารณสุข  การควบคุม
การฆําสัตว๑  จ าหนํายเนื้อสัตว๑  และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง  คือ 
1.8  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     

 -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
 -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

     -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑.9  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ    
 -  งานอนามัยชุมชน 
 -  งานสาธารณสุขมลูฐาน 
 -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

    -  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 



๗ 
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๑.10  งานรักษาความสะอาด    
 -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
 -  งานรักษาความสะอาดและขนถํายสิง่ปฏิกลู 
 -  งานก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
๑.11  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

 -  งานสํงเสริมและเผยแพร ํ
 -  งานควบคุมมลพิษ 
 -  งานศึกษาและวิเคราะห๑ผลกระทบสิง่แวดล๎อม 

                          -  งานติดตามตรวจสอบ 
  -  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
๑.12  งานควบคุมโรค    

 -  งานการเฝูาระวัง 
 -  งานระบาดวิทยา 
 -  งานโรคติดตํอและสัตว๑น าโรค 

     -  งานโรคเอดส๑ 
-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

๑.๑3  งานบริการสาธารณสุข 
  -  งานรักษาและพยาบาล 
  -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
  -  งานสัตว๑แพทย๑และกิจการโรงฆําสัตว๑ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
2.  กองคลัง     

มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการจดัท าบญัชีและทะเบยีนรับ-รายเงนิทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจํายเงินการเก็บรกัษาเงนิ  การน าสํงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได๎ ประเภท
ตํางๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจํายงบประมาณการหักภาษีและน าสํงเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และ
จํายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน๑จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย๑สิน
ของอบต.    ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผํนดินการเรํงรัดใบส าคัญและเงินยืมค๎างช าระ 
การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเรํงรัดจัดเก็บรายได๎  การพัฒนารายได๎  การออกใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตํางๆ และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     

  -  งานรับเงิน – เบิกจํายเงิน 

  -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 

  -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 



๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2.2  งานบัญชี    

  -  งานการบัญชี 

  -  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 

  -  งานการเงินและงบทดลอง 

  -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  คําธรรมเนียมและคําเชํา 

  -  งานพัฒนารายได ๎

  -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 

  -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย๑สินและแผนที่ภาษี 

  -  งานพัสด ุ

  -  งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ๑และยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

3.  กองช่าง   

มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช๎จํายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพื่อ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจํายจากเงินรายได๎ของ อบต. งานบ ารุงซํอม และจัดท าทะเบียน  สิ่งกํอสร๎าง 
ที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบต.การให๎ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ 
กํอสร๎าง แกํอบต. และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซํอมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ๑   และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 

  -  งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

  -  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 

  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 



๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

  -  งานวิศวกรรม 

  -  งานประเมินราคา 

  -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 

  -  งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ๑ 

  -  งานออกแบบ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

  -  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 

  -  งานระบายน้ า 

  -  งานจัดตกแตํงสถานที่ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

3.4  งานผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนที่ 

  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

  -  งานควบคุมทางผังเมือง 

       -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

     มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห๑วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสํงเสริมการศึกษา การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
สํงเสริมการวิจัยการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการศึกษาเพื่อน าไปประกอบ  การพิจารณา 
ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรํการศึกษา และปฏิบัติ
หน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 

 

 



๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 

  -  งานนิเทศการศึกษา 

           -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห๎องสมุด  พิพิทธภัณฑ๑  และเครือขํายทางการศึกษา 

  -  งานกิจการศาสนา 

  -  งานสํงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 

  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 

  -  งานพลศึกษา 

  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 

  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 

  -  งานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการคลังท้องถ่ิน 



๑๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู   มีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล  ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน การ
ชํวยเหลืองานขององค๑การบริหารสํวนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค๑การบริหารสํวนต าบลใน
การด าเนินงานตํางๆ  เชํน  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข๎มแข็ง  การรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูมีสภาพทั่วไปของ
พื้นที่เป็นที่ราบลุํม มีพื้นที่ติดรมิเข่ือนอบุลรัตน๑ ล าห๎วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพืน้ที่  จึงเหมาะแกํการ
ท าการเกษตร 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ต าบลทุํงชมพูมีความคล๎ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางโดยทั่วไป
จ าแนกได๎ดังนี้ 



๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

  ฤดูร้อน เริ่มต๎นระหวํางเดือนกุมภาพันธ๑ - เมษายน อากาศร๎อนจัดและแล๎งจัดติดตํอเป็น
ระยะเวลานานความช้ืนในอากาศมีน๎อย และมีพายุฤดูร๎อนเป็นบางชํวงที่มีคลื่นความร๎อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร๎อนและมีพายุลมฝนฟูาคะนองลม
แรงกวําปีที่แล๎วและมีภาวะฝนทิ้งชํวงในบางชํวง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ๑เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ตํอปี  

ฤดูหนาว เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลทุํงชมพูจ านวน ร๎อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินรํวนปน
ทราย จึงไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ พื้นที่เพาะปลูกสํวนใหญํ เป็นพืชไรํและพืชหมุนเวียน ประกอบกับเป็นบริเวณ
ที่มีช้ันเกลืออยูํช้ันลําง ท าให๎เป็นดินเค็ม จ าแนกพื้นที่ตามความเค็มได๎ 4 ประเภท คือ 
             (1)  บริเวณที่มีดินเค็มจัด มีคราบเกลือปรากฏบนผิว ประมาณร๎อยละ 10 ของพื้นที่พบ
บริเวณทิศใต๎และทิศตะวันออกของต าบล 
             (๒)  บริเวณที่ดินเค็มเล็กน๎อย มีคราบเกลือร๎อยละ 1- 10 พบบริเวณใต๎บ๎านพระบาทโนนคูณ 
หมูํที่ 8 
            (3)  บริเวณที่ราบต่ ามีศักยภาพเป็นเค็ม พบหมูํบ๎านดอนดํ หมูํที่ 3 
            (4)  บริเวณที่สูงมีช้ันหินเกลืออยูํข๎างลําง พบบริเวณบ๎านโคกสงเปื่อย หมูํที่ 4 
             ส าหรับประเภทของดินในเขตพื้นที่ต าบลทุํงชมพูทางด๎านกายภาพประกอบด๎วย 6 ชุดดิน คือ 
ชุดดินร๎อยเอ็ด อยูํทางทิศใต๎ของต าบล มีประมาณ ร๎อยละ 10              

 
 

2.1  เขตการปกครอง   อยูํในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู เต็มหมูํบ๎าน  8  หมูํบ๎าน  โดย
แยกพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  หมูํบ๎าน  ดังนี้ 
 หมูํ  1  ช่ือ  บ๎านทุํงชมพู    มี  นายสุรเดช      เขียวหนู เป็นก านันต าบลทุํงชมพู 
 หมูํ  2  ช่ือ  บ๎านห๎วยข้ีหนู   มี  นายหนูเที่ยง    หงษ๑วิลัย  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  3  ช่ือ  บ๎านดอนดูํ    มี  นายจ านงค๑     แสนนา  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  4  ช่ือ  บ๎านโคกสงเปือย   มี  นายวิเชียร     สีสอน  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  5  ช่ือ  บ๎านกุดแคน    มี  นายอธิชา     เมืองสม  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  6  ช่ือ  บ๎านหนองพลวง   มี  นายประจักษ๑    สิงห๑เพ็ง    เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  7  ช่ือ  บ๎านดอนเพิ่ม   มี  นายสุรพล     นนทะศิริ       เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํ  8  ช่ือ  บ๎านพระบาทโนนคูณ   มี  นายประเสริฐ  เหง๎าปูน  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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3.1  ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร   
จ านวนประชากรและความหนาแนํนประชากร  จากข๎อมูลของส านักทะเบียนราษฎร๑ของอ าเภอภูเวียง  

ของต าบลทุํงชมพู มีจ านวนทั้งสิ้น  4,760  คน  จ าแนกเป็นชาย  2,416  คน  หญิง  2,344  คน    
จ านวนครัวเรือน  1,216  ครัวเรือน    

 
หมู่ 

       
บ้าน 

 
จ านวน

ครัวเรือน 

 
จ านวน

ประชากรชาย 

 
จ านวน

ประชากรหญิง 

 
รวม 

1 บ๎านทุํงชมพ ู 196 351 357 709 
2 บ๎านห๎วยข้ีหน ู 142 273 293 565 
3 บ๎านดอนดู ํ 199 476 427 905 
4 บ๎านโคกสงเปือย 141 267 268 539 
5 บ๎านกุดแคน 137 298 259 559 
6 บ๎านหนองพลวง 161 306 339 650 
7 บ๎านดอนเพิม่ 74 149 134 282 
8 บ๎านพระบาทโนนคูณ 166 282 267 551 

รวม 1,216 2,416 2,344   4,760  
ข๎อมูล ณ  เดือน  เมษายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  ประชากร 



๑๕ 
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ท่ี 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ทุํงชมพ ู 345 345 348 347 325 344 356 353 351 355 351 357 
2 ห๎วยข้ีหน ู 260 292 262 297 260 300 267 298 273 293 273 293 
3 ดอนดู ํ 430 422 467 425 475 431 476 433 476 428 476 427 
4 สงเปือย 273 265 275 265 278 269 275 268 267 269 267 268 
5 กุดแคน 280 259 286 260 291 254 299 261 289 262 298 259 
6 หนองพลวง 312 330 313 331 313 340 311 338 306 340 306 339 
7 ดอนเพิ่ม 145 129 147 132 147 130 146 132 149 133 149 134 
8 พระบาทโนนคูณ 296 250 278 255 282 262 281 268 282 268 282 267 

รวม 
2,351 2,292 2,376 2,312 2,398 2,330 2,411 2,351 2,402 2,348 2,416 2,344 

4,643 4,688 4,728 4,762 4,750 4,760 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 369 376 อายุต่ ากวํา  ๑๘  ป ี
จ านวนประชากร 1,692 1,736 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี
จ านวนประชากรผูส๎ูงอายุ 283 304 อายุมากกวํา  ๖๐ ป ี

รวม 2,344 2,416 ท้ังสิ้น  4,760  คน 
 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอภูเวียง ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖๒ 

 
 
 

4.1  การศึกษา 
 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง คือ 
   -ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดธานี  มีเด็กทั้งหมด         50     คน 
      เด็กชาย          20    คน    เด็กหญิง        30      คน   ครูผู๎ดูแลเด็ก   6    คน 
  -   ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดอาคเนย๑ มีเด็กทั้งหมด  80      คน 
      เด็กชาย        43      คน      เด็กหญิง      37      คน   ครูผู๎ดูแลเด็ก    6   คน 
 
 4.1.2  โรงเรียนประถมศึกษา  มีจ านวน  5  แห่ง  สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ดังน้ี 
  -  โรงเรียนบ๎านทุํงชมพ ู หมูํ  1 
  -  โรงเรียนบ๎านห๎วยข้ีหนูดอนเพิ่มวิทยา  หมูํ  2 
  -  โรงเรียนบ๎านโคกสงเปือยดอนดํูวิทยา  หมูํ  4 
  -  โรงเรียนบ๎านกุดแคน  หมูํ  5 

-  โรงเรียนบ๎านหนองพลวง  หมูํ  6 
 

           4.2 สาธารณสุข 
      ต าบลทุํงชมพู มีสถานพยาบาล จ านวน    1   แหํง  คือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทุํง
ชมพู ตั้งอยูํที่บ๎านโคกสงเปือย หมูํที่  4 และหนํวยบริการกู๎ชีพประจ าต าบลทุํงชมพู  ซึ่งได๎ให๎บริการด๎าน
สาธารณสุขและบริการกู๎ชีพฉุกเฉิน ในเขตต าบลทุํงชมพู และพื้นที่ใกล๎เคียง  
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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 ๔.๓  อาชญากรรม 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตํมีเหตุการณ๑ลักขโมย
ทรัพย๑สินประชาชน  และท าลายทรัพย๑สินของราชการ  ซึ่งองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูก็ได๎ด าเนินการ
ปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยําง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาขององค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูในปีงบประมาณ 2561 นั้นได๎บรรจุ
โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี 2561-2564 เรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎ต้ังจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบ
เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความรํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะ
ไมํให๎เกิดข้ึนเลยยังเป็นปญัหาที่ปจัจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง
องค๑การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได๎ 

4.4 ยาเสพติด 
ข้อมูลสถานีต ารวจภูธรภูเวียง ตรวจสอบแล้วมีข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด ปี 2561 และ 

2562 ดังน้ี 
1. มีข๎อมูลการจับกมุผูก๎ระท าผิดกฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาดังนี้ 

1.1 ความผิดฐาน มียาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (ยาบ๎า) เพื่อจ าหนําย จับ 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน 
ของกลางยาบ๎าจ านวน 28 เม็ด ยาไอซ๑ น้ าหนัก 0.47 กรัม 

1.2 ความผิดฐาน จ าหนํายเสพติดใหโ๎ทษประเภท 1(ยาบ๎า)  จับ 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน ของ
กลางยาบ๎าจ านวน 4 เม็ด 

1.3 ความผิดฐาน เสพยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (ยาบ๎า) จับ 5 ราย ผู๎ต๎องหา 5 คน 
1.4 การพนันสลากกินรวบ จบั 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน 

2. ปี 2562 มีข๎อมูลการจับกมุผู๎กระท าผิดกฎหมายที่มโีทษทางอาญาดังนี้ 
2.1 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก อนาจาร จบั 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน 
2.2 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดฐาน เสพยาเสพตดิให๎โทษประเภท 1 ( ยาบ๎า) จับ 2 
รายผู๎ต๎องหา 2 คน๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 

องค๑การบรหิารสํวนต าบลทุํงชมพูได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห๑ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กบัผู๎สงูอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส๑   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู๎พกิาร 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปดิภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝกึอบรมทักษะอาชีพให๎กบัประชาชนทั่วไป.    
(6)  ด าเนินโครงการสร๎างและซํอมทีอ่ยูํอาศัยให๎กบัผู๎ยากไร๎  รายได๎น๎อย  ผู๎ด๎อยโอกาสไรท๎ี่พึ่ง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานตํางๆ ที่ใหก๎ารสนับสนุน  
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 5.1 การคมนาคม   
  ต าบลทุํงชมพูมีถนนสายหลกั คือ ทางหลวงหมายเลข  ขก 3212 บ๎านโคกสหกรณ๑ ถึง  บ๎านทุํง
ชมพู  ขก 3211  บ๎านทุํงชมพู  ถึง  บ๎านกุดแคน   
  5.2  การไฟฟ้า   
   เขตต าบลทุํงชมพู  เป็นชุมชนชนบท  ระบบการไฟฟูา ขยายทั่งถึงทัง้ต าบล  ประชากรมีไฟฟูา
ใช๎ครบทุกครัวเรือน  ท าใหป๎ระชาชนมสีิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช๎ไฟฟูาตําง ๆเกือบทกุครัวเรือน 
  ๕.๓ การประปา 

การประปาขององค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูไมมํีกิจการประปาแตํละหมูบํ๎านได๎บรหิาร
จัดการเอง และทุกหมูบํ๎านสามารถใหบ๎ริการได๎ครอบคลุมทกุหลงัคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร๑เซ็นต๑  แตํจะมี
ปัญหาในปีทีผ่ํานมามบีางหมูํบ๎านที่เกิดปัญหาภัยแล๎งซึ่งทางองค๑การบรหิารสํวนต าบลทุํงชมพูได๎แก๎ไขปญัหา
โดยการใช๎เครื่องสบูน้ าจากสระหนึ่งไปยงัอีกสระที่ใช๎ระบบประปาและสามารถแก๎ไขปญัหาใหป๎ระชาชนได๎ 
องค๑การบรหิารสํวนต าบลก็ได๎น าโครงการเกี่ยวกับพฒันาแหลํงน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปเีพื่อทีจ่ะพจิารณา
ด าเนินการในปีตอํไป   
 5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู  ไมํมีโทรศัพท๑สาธารณะ เนื่องจาก
ประชาชนได๎นิยมใช๎โทรศัพท๑สํวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบ
อินเตอร๑เน็ตได๎ เชํน  โทรศัพท๑มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท๑พื้นฐานในกา ร
ติดตํอสื่อสาร  ใช๎อยูํ 

     5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค๑การบรหิารสํวนต าบลทุํงชมพู  ไมํมีไปรษณีย๑  แตํมีบริการไปรษณีย๑จากไปรษณีย๑
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร๑ – เสาร๑ (วันเสาร๑
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย๑  และมีทํารถขนสํง  จ านวน  ๑  แหํง  อยูํที่ตัวอ าเภอภูเวียง  ให๎บริการทุกๆ ช่ัวโมง  
และทุกวัน   
  -  มีหอกระจายขําวประจ าหมูบํ๎านมีครบทัง้ 8 หมูํบ๎าน 
  -  มีบริการให๎ใช๎อินเตอร๑เน็ตฟรี  ทีส่ านักงานองค๑การบรหิารสํวนต าบลทุํงชมพู 
  -  องค๑การบริหารสํวนทุํงชมพู  มีวัสดุ ครุภัณฑ๑ในการปฏิบัติหน๎าที่  แตํก็มีบางรายการที่
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมํเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ๑ตํางๆ นั้นมีไว๎ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน๑ของประชาชน
เทํานั้น  แตํหากประชาชนเดือดร๎อน หรือหนํวยงานอื่นเดือนร๎อน ก็สามารถมายืมใช๎ได๎ 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
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 6.1  การเกษตร 
6.1.๑)  การท านา 

 
ต าบลทุ่งชมพู 

จากการปลูกไว้ขาย จากการปลูกไว้กินเอง 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/ 
ครัวเรือน/ปี) 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

บ๎านทุํงชมพู  หมํู  ๑ ๔๐ ๓๗.๐๔ ๘,๑๗๕ ๑๒๐ ๙๘.๑๕ ๑๕,๓๔๙ 
บ๎านห๎วยขี้หนู  หมํู  ๒ ๒๒ ๒๖.๕๑ ๙,๔๐๙ ๑๐๗ ๙๗.๕๙ ๑๔,๓๓๓ 
บ๎านดอนดูํ  หมํู  ๓ ๘๕ ๙๒.๒๓ ๑๐,๘๔๒ ๑๐๐ ๙๙.๐๓ ๑๕,๐๐๐ 
บ๎านโคกสงเปือย  หมํู  ๔ ๓๖ ๕๐.๗๐ ๗,๐๕๖ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๕๖๓ 
บ๎านกุดแคน  หมํู  ๕ ๒๖ ๕๓.๐๖ ๘,๔๖๒ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๕,๕๙๒ 
บ๎านหนองพลวง  หมํู  ๖ ๒๗ ๔๒.๘๖ ๘,๙๘๑ ๑๒๐ ๙๖.๘๓ ๑๕,๓๗๗ 
บ๎านดอนเพิ่ม  หมํู  ๗ ๒๐ ๙๐.๐๐ ๗,๕๗๘ ๔๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๓,๙๕๐ 
บ๎านพระบาทโนนคูณ  หมํู  ๘ ๒๙ ๓๒.๒๒ ๔,๔๑๔ ๑๐๗ ๙๘.๘๙ ๑๖,๒๓๖ 

           
6.1.๒)  การท าสวน 

 
ต าบลทุ่งชมพู 

จากการปลูกไว้ขาย จากการปลูกไว้กินเอง 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/ 
ครัวเรือน/ปี) 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

บ๎านทุํงชมพู  หมํู  ๑ ๔๐ ๙๔.๔๔ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๙๙.๐๐ ๑,๐๕๘,๕๐๐ 
บ๎านห๎วยขี้หนู  หมํู  ๒ ๒๒ ๘๓.๑๓ ๖๔๔,๕๐๐ ๑๐๗ ๑๐๐.๐๐ ๖๕๒,๘๐๐ 
บ๎านดอนดูํ  หมํู  ๓ ๘๕ ๙๘.๐๖ ๘๐๗,๐๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๐๐ ๗๕๖,๘๐๐ 
บ๎านโคกสงเปือย  หมํู  ๔ ๓๖ ๘๗.๓๒ ๓๕๕,๕๐๐ ๙๙ ๙๗.๐๐ ๔๐๒,๖๐๐ 
บ๎านกุดแคน  หมํู  ๕ ๒๖ ๙๑.๘๔ ๕๐๕,๐๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๒,๐๐๐ 
บ๎านหนองพลวง  หมํู  ๖ ๒๗ ๘๒.๕๔ ๔๓๑,๖๐๐ ๑๒๐ ๙๘.๐๐ ๔๘๘,๒๐๐ 
บ๎านดอนเพิ่ม  หมํู  ๗ ๒๐ ๙๘.๐๐ ๒๔๐,๔๐๐ ๔๗ ๑๐๐.๐๐ ๒๗๕,๘๐๐ 
บ๎านพระบาทโนนคูณ  หมํู  ๘ ๒๙ ๙๑.๑๑ ๙๒๓,๐๐๐ ๑๐๗ ๑๐๐.๐๐ ๗๒๑,๐๐๐ 

6.1.๓)  การท าไรํ 
 

ต าบลทุ่งชมพู 
จากการปลูกไว้ขาย จากการปลูกไว้กินเอง 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/ 
ครัวเรือน/ปี) 

ครัวเรือน ร้อยละ 
เฉลี่ย(บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

บ๎านทุํงชมพู  หมํู  ๑ ๒๘ ๒๕.๙๓ ๙,๐๑๘ ๘ ๗.๔๑ ๖๙,๐๐๐ 
บ๎านห๎วยขี้หนู  หมํู  ๒ ๔๔ ๕๓.๐๑ ๙,๐๙๑ ๑๔ ๑๖.๘๗ ๑๒๖,๕๐๐ 
บ๎านดอนดูํ  หมํู  ๓ ๘ ๗.๗๗ ๗,๖๑๓ ๑๒ ๑๑.๖๕ ๘๘,๕๐๐ 
บ๎านโคกสงเปือย  หมํู  ๔ ๔๓ ๖๐.๕๖ ๕,๗๓๗ ๔๙ ๖๙.๐๑ ๒๘๐,๐๐๐ 
บ๎านกุดแคน  หมํู  ๕ ๒๔ ๔๘.๙๘ ๙,๖๖๗ ๑๑ ๒๒.๔๕ ๑๐๘,๕๐๐ 
บ๎านหนองพลวง  หมํู  ๖ ๒๒ ๓๔.๙๒ ๖,๘๔๑ ๒๓ ๓๖.๕๑ ๑๕๔,๕๐๐ 
บ๎านดอนเพิ่ม  หมํู  ๗ ๔๙ ๙๘.๐๐ ๗,๐๖๑ ๓๓ ๖๖.๐๐ ๒๓๖,๕๐๐ 

บ๎านพระบาทโนนคูณ  หมํู  ๘ ๕๘ ๖๔.๔๔ ๗,๘๒๘ ๔๐ ๔๔.๔๔ ๓๑๑,๗๐๐ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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6.2  รายได้เฉลีย่ของคนในครัวเรือน   

ที ่ พ้ืนที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหลํงรายได๎ของครัวเรือน(บาท/ปี) รายได๎ครัวเรือน 
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

รายได๎บุคคล
เฉลี่ย(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได๎อ่ืน ท า-หาเอง 

1 บ๎านทุํงชมพู 143 427 131,563.61 11,877.62 10,258.74 15,104.90 169,104.90 56,632.32 
2 บ๎านห๎วยขี้หนู 126 299 111,865.08 7,659.52 3,826.98 10,896.94 134,248.53 56,572.96 
3 บ๎านดอนดูํ 149 587 155,865.77 8,404.03 6,894.63 17,956.40 189,120.83 48,005.12 
4 บ๎านโคกสงเปือย 1025 269 149,320.59 5,130.02 1,490.20 1,431.37 157,372.18 59,672.72 
5 บ๎านกุดแคน 105 439 226,390.67 8,609.81 1,285.71 733.33 237,019.52 56,690.32 
6 บ๎านหนองพลวง 105 289 94,047.62 25,619.05 24,000 25,238.10 168,904.76 61,366.78 
7 บ๎านดอนเพ่ิม 56 165 87,500 27,500 20,892.86 28,214.29 164,107.14 55,696.97 
8 บ๎านพระบาทโนนคูณ 133 430 108,672.57 35,221.24 17,610.62 29,203.54 176,518.72 50,116.28 
เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนที่ 899 2,905 135,696.65 15,075.74 9,948.28 15,530.05 176,518.72 54,626.62 

      
 6.2  การประมง 
  ในเขตองค๑การบริหารสวํนต าบลทุงํชมพูไมมํีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ
ในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว๑ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจ าหนํายและบริโภค
เองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 
  ในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูไมํมีแหลํงบริการรีสอทและร๎านอาการ/คาราโอเกะ 
มีแคํร๎านค๎าขายของช าภายในหมูํบ๎านเทํานั้น  
 
 
 6.5  การท่องเท่ียว 
 ในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  แตํได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎
เกิดข้ึนในพื้นที่  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  และสํงเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูไมํมีอุตสาหกรรม  แตํมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จ านวน  8  แหํง  
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๗.1  การนบัถือศาสนา 
 ประชาชนในต าบลทุํงชมพู  นับถือศาสนาพทุธ  โดยมีศาสนสถาน  9  แหํง คือ 
 1. วัดธานี                 ตั้งอยูํหมูํที่  1   บ๎านทุํงชมพ ู
 2. วัดทองประสทิธ์ิ  ตั้งอยูํหมูํที่  2   บ๎านห๎วยข้ีหนู 
 3. ส านักสงฆ๑ทรพัย๑สมบรูณ๑ ตั้งอยูํหมูทํี่  2   บ๎านห๎วยข้ีหนู 
 4. วัดโพนทองดอนไข  ตั้งอยูํหมูํที่  3   บ๎านดอนดู ํ
 5. วัดอาคเณย๑   ตั้งอยูํหมูํที่  4   บ๎านโคกสงเปือย  
 6. วัดบูรพาราม   ตั้งอยูํหมูํที่  5   บ๎านกุดแคน 
 7. วัดปุาศิลาอาสน๑           ตั้งอยูํหมูํที่  6   บ๎านหนองพลวง 
                   8. วัดเวฬุวนาราม             ตั้งอยูํหมูํที่  7   บ๎านดอนเพิ่ม 
 9. วัดพระบาทโนนคูณ  ตั้งอยูํหมูํที่   8  บ๎านพระบาทโนนคูณ 

7.2  ประเพณแีละงานประจ าป ี
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม ํ    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบญุผ๎าเหวด    ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีกราบไหว๎รอยพระพุทธบาท  ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต๑ลดน้ าขอพรผู๎สงูอายุ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญยอดห๎วย    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญเบกิบ๎าน    ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน มถุินายน 
-  ประเพณีเข๎าพรรษา ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 
-  ประเพณีบุญข๎าวประดับดิน   ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน 
-  ประเพณีบุญข๎าวสาก    ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีบุญตกับาทเทโว   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีบุญกุ๎มข๎าวใหญ ํ   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได๎อนุรักษ๑ภูมิปญัญาท๎องถ่ิน  ได๎แกํ  วิธีการทอเสื่อ
จากต๎นกก  สานแห สานกลอํงข๎าว 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสํวนใหญํพูดภาษาอีสานเวียงจันทร๑ 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลทุํงชมพูได๎มีสินค๎าพื้นบ๎านและของฝากสํวนใหญํจะเป็นปลาวง หรือ 
ปลาแห๎งตากแดด เพราะต าบลทุํงชมพูอยูํใหญํริมเข่ือนอุบลรัตน๑ สํวนมากจะแปรรูปการเกษตรเพื่อเป็นของ
ฝากของที่ระลึก 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๑ น้ า ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  -  ล าน้ า,ล าห๎วย  จ านวน   5    สาย 
  -  บึง,หนอง  จ านวน   14   แหํง 
  -  ฝาย   จ านวน  10   แหํง 
  -  บาดาลบํอโยก  จ านวน   37   บํอ 

8.๒ ป่าไม้   
-  ปุาชุมชนบ๎านทุํงชมพู   ประมาณ        80              ไรํ 

  -  ปุาชุมชนบ๎านห๎วยข้ีหนู   ประมาณ        25              ไรํ 
  -  ปุาชุมชนบ๎านหนองพลวง  ประมาณ       180            ไรํ 
  -  ปุาชุมชนบ๎านดอนดํู   ประมาณ        50              ไรํ 

 
8.๓ ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค๑การบรหิารสํวนต าบลทุํงชมพูไมํมีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูสํวนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  
ไรํ  สวน  ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่
บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค 
- บริโภคได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอื่น  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ใน
การเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรได๎เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นที่สํวนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน๑ให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสูํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินดังกลําว ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและ
กระบวนการในการถํายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการสํวนกลางและราชการสํวนภูมิภาค
ไปให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว๎อยํางชัดเจนวํา ในอนาคต
อันใกล๎นี้องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณในสัดสํวนที่สูงข้ึน มีอัตราก าลังมากข้ึน 
รวมทั้งมีภารกิจและหน๎าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนตามกันไปด๎วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาํว จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งทีอ่งค๑กรปกครองสวํนท๎องถ่ินทุกแหํงจะต๎อง
มีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถํายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหนํวยงาน
สํวนกลางและสํวนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได๎รบัมอบหมายได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวํา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะต๎องเรํงก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให๎ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายในการ
พัฒนาอยํางเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด๎าน อันเป็นการแสดงให๎เห็นถึงความ
พร๎อมและศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
สํวนกลางและราชการสํวนภูมิภาคจะถํายโอนมาให๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยสนับสนุนในการวิเคราะห๑สภาพ
ปัญหา/ความต๎องการขององค๑การบริหารสํวนต าบล เพื่อน าไปสูํการก าหนดจุดมุํงหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสูํจุดมุํงหมายดังกลําวอยํางเป็นระบบ ซึ่งจะชํวยให๎การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล๎องและประสาน สนับสนุนในจุดมุํงหมายรํวมกัน ซึ่งนอกจากจะ
ท าให๎ปัญหา/ความต๎องการได๎รับการตอบสนองอยํางเหมาะสมแล๎ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จ ากัดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในขณะเดียวกันด๎วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุํงหมาย
การพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสูํการบรรลุผลตามจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ ทั้งนี้เพราะ
หากไมํมีจุดมุํงหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล๎ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าไปเรื่อยๆ 
เมื่อมีปัญหาอยํางซ้ าซ๎อนและไมํมีที่สิ้นสุดแล๎ว ยังอาจท าให๎ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและ
แก๎ไขได ๎ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีทีจ่ะได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการ และศักยภาพอยํางเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดแล๎ว  ยังเป็นการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อรองรับการถํายโอนภารกิจจากหนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด๎วย 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยูํดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ๎านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร๎อมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมบีทบาทด๎านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได๎รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหวํางประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล๎วเศรษฐกจิเติบโตอยํางมเีสถียรภาพและยัง่ยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสงูข้ึน                                                     

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอื้อและสนบัสนุนตํอการพฒันาคนตลอดชํวงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
          ๔.๒ กระจายศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามา 

  เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2561-2565) 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให๎มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสํงเสริมให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชํวงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสร๎างสถาบันทางสังคมให๎มีความเข๎มแข็งเอื้อตํอการพัฒนาคนและประเทศ 

  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให๎แกํกลํุมประชากรร๎อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได๎ต่ าสุด  
๒.๒ เพื่อให๎คนไทยทกุคนเข๎าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได๎อยํางทั่วถึง   
๒.๓ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให๎สนับสนุนเปูาหมายการเพิ่ม
รายได๎ตํอหัว     
๓.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได๎เดิมและสร๎างฐานการผลิตและรายได๎ใหมํ  

                     3.1 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบํงปัน  
ผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ๎ม  
3.1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร๎างความเข๎มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
3.2 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

 แขํงขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพื่อสํงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมในการสร๎างมูลคําและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินค๎าและบริการ  
3.๒.2 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํที่ส าคัญ พัฒนาระบบ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
 ภูมิอากาศเพื่อให๎ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได๎เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพื่อเรํงผลักดันให๎สินค๎าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดํนในด๎านคุณภาพ 
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให๎สามารถตํอยอดสูํอุตสาหกรรมแหํง 
 อนาคตที่ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํอยํางเข๎มข๎น และสร๎างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมํ
 บนฐานของความเป็น มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม   

๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมํในการปรับตัวสูํ 
 เศรษฐกิจฐานบริการที่เข๎มแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวให๎เติบโตอยํางสมดุล
 และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค๎าและการลงทุนให๎ 
 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
 ผู๎ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให๎สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การ
 แขํงขันของภาคการผลิตและบริการ การค๎า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งขององค๑กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ๑ให๎ ส นั บ ส นุ น 
 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยํอย  
 4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร๎างความมั่นคงด๎านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให๎มี 
  ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม และลดมลพิษให๎มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๏าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกบัภัยพิบัต ิ
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     5. ด้านความมั่นคง 
  ๕.๑ เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑และเสริมสร๎างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
  ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสร๎างความพร๎อมและผนึกก าลังของทุกภาคสํวน ให๎มีขีดความสามารถในการบริหาร 
  จัดการด๎านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก๎ไขสถานการณ๑ที่เกิดจากภัย 
  คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  ๕.๓ เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
  ความสงบสุขและผลประโยชน๑ของชาติ   
  ๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด๎านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความเป็นเอกภาพ 
 
    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพื่อให๎ภาครัฐมีขนาดเลก็ มีการบรหิารจัดการที่ดี และได๎มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมีการบริหารจัดการและให๎บริการแกํประชาชนใน
  ท๎องถ่ิน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรํงใสตรวจสอบได๎    
  ๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให๎สามารถอ านวยความสะดวกด๎วย 
  ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแกํประชาชน ๒ 
 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการขนสํงและการค๎า รวมทั้งมี
  กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนสํงที่มีประสิทธิภาพและโปรํงใสให๎สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต
  ให๎แกํประชาชน   
  ๑.๒ เพื่อสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน และสํงเสริมการใช๎ 
  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให๎บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานดิจิทัลอยํางทั่วถึง 
  ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปน็ธรรม และสํงเสริมธุรกิจดิจทิัลใหมํ และนวัตกรรม รวมทั้ง
  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร๑ให๎มีความมั่นคง และค๎ุมครองสิทธิสํวนบุคคลให๎แกํ
  ผู๎ใช๎บริการ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐานด๎านน้ าประปาทั้งใน
  เชิง ปริมาณและคุณภาพให๎ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา     
  และสร๎างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน๎ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อลดการ 
  น าเข๎าจาก ตํางประเทศ และสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ 
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  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับความสามารถด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ข้ัน
  ก๎าวหน๎า ให๎สนับสนุนการสร๎างมูลคําของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพื่อสร๎างโอกาสการเข๎าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช๎ให๎กบัเกษตรกรรายยอํย วิสาหกจิ 
  ชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม   
  ๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล๎าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชน ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล๎อม   
  ๘.๔ เพื่อบรูณาการระบบบรหิารจัดการวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
  ให๎สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูํภูมิภาคอยํางทั่วถึงมากขึ้น  
  ๙.๒ เพื่อพฒันาเมอืงศูนย๑กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูสําหรับคนทกุกลุมํ  
  ๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให๎ขยายตัวอยํางเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมํให๎สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและ 
  การพัฒนาในพื้นที่อยํางยั่งยืน 
 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพื่อใช๎ประโยชน๑จากจุดเดํนของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงส าคัญ
  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตํางๆ ให๎เกิดประโยชน๑อยํางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด๎านการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ และยกระดับให๎ประเทศเป็น
  ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดํน   
  ๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด๎วยการสํงเสริมบทบาทที่สร๎างสรรค๑ของไทยใน
  กรอบ ความรํวมมือตํางๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต๎กรอบ 
  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 
1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์/ขอนแก่น/สารคาม/
ร้อยเอ็ด) 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

“เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกจิหลัก (ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค๎า การบรกิาร การ
ทํองเที่ยวและการลงทุนสูํสากล” 
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เป้าประสงค์รวม 
๑. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกจิหลักให๎ได๎มาตรฐาน 
๒. เพิ่มมลูคําการค๎า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
๓. พัฒนาการทํองเที่ยวกลุํมจงัหวัดสูํการทํองเที่ยวอยํางยัง่ยนื 
๔. เตรียมความพร๎อมกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดรวม 
๑. ร๎อยละผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํทีเ่พิม่ขึ้น 
๒. ร๎อยละของจ านวนแปลง/ฟาร๑มที่ได๎รับการรับรอง GAP 
๓. ร๎อยละมูลคําการลงทุนที่เพิม่ขึ้น 
๔. ร๎อยละรายได๎จากการทอํงเที่ยวกลุมํจงัหวัดทีเ่พิ่มข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ:์  

1.เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตพัฒนาและสร๎างมูลคํา 
2.เพิ่มสินค๎าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.พัฒนาการค๎า การลงทุนและแปรรปูพืชเศรษฐกิจหลกั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ:์ 

1.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพือ่รองรบัการลงทุน 
2.พัฒนาคุณภาพฝีมอืแรงงานและเพิ่มทักษะแกผํู๎ประกอบการเพื่อรองรบัความเจริญด๎าน

อุตสาหกรรม 
3.สํงเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรบัอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4.จัดหาชํองทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ๑แปรรูปเกษตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
กลยุทธ:์ 

1. พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเพือ่รองรบันักทํองเที่ยว 
2.พัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบรกิาร 
3.สํงเสริมกิจกรรมและชํองทางการตลาดด๎านการทอํงเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน 
กลยุทธ:์  

1.พัฒนาโครงขํายคมนาคมเพื่อรองรบัการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 
2.เพิ่มสมรรถนะบุคลากรกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
สรุปแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 

แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีขององค๑การบริหารสํวนต าบลมีความสัมพันธ๑กับแผนพัฒนาจังหวัด
ขอนแกํน  

องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดขอนแกํน ระยะ 
5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีมีความสัมพันธ๑กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว  โดยมุํงเน๎น
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค๎า  เศรษฐกิจอาเซียน การทํองเที่ยว  สังคม
คุณภาพ  พัฒนาเมืองนําอยูํ  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณา
การ สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ๎านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
จังหวัดขอนแกํน  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียดดังนี้ กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ขอนแกํน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  :   

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

และการบริการของกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE) 
    1. อัตราการเจรญิเติบโตทางด๎านเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น และมีเสถียรภาพ 

  
    2. ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร๎างความมัน่คงทางสงัคม 

  
    3. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งในการบรหิารจัดการอยํางยัง่ยืน 
    4. ยกระดบัการค๎า การลงทุน และการบริการให๎มกีารเช่ือมโยงกบักลุํมประเทศอนุภาคลุํมน้ าโขง และอาเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร๑ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกจิให๎มีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 

 
    ยุทธศาสตร๑ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  
    ยุทธศาสตร๑ที่ 3 : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

 
    ยุทธศาสตร๑ที่ 4 : การเสริมสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

 
    ยุทธศาสตร๑ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมํประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง และอาเซียน 
    ยุทธศาสตร๑ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
มีรายละเอียด ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คง และมีความสามารถทางการแข่งขัน 
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กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

          1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมลูคําเพิ่มภาคเกษตร 

          2. เพิ่มขีดความ สามารถทางการแขํงขันของ OTOP และ SMEs 

    3. เพิ่มขีดความสามารถภาคการค๎า การลงทุนและการทอํงเที่ยว เชิงสร๎างสรรค๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

          1. พัฒนาระบบบรกิารด๎านสาธารณสุข 

          2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส 

          3. สร๎างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยูเํย็นเป็นสขุ 

          4. อนุรักษ๑ สร๎างสรรค๑ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

          1. บริหารจัดการทรัพยากร I6 : I13 

          2. สร๎างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

          3. อนุรักษ๑และฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาติแบบมสีํวนรํวมอยํางยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

          1. สร๎างความปรองดอง สมานฉันท๑ และสํงเสริมประชาธิปไตย 

          2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อยภายใน 

          3. ปูองกันและแก๎ไขปญัหาอบุัติภัยทางถนน 

          4. ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพตดิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5: การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

           1. เพิ่มศักยภาพโครงขํายก I6:I10 

           2. เพิ่มคุณภาพภาคบริการให๎ได๎มาตรฐานระดับสากล 

           3. เสริมสร๎างความรํวมมือกบักระเทศในกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง /นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 

           1. สํงเสริมการบรหิารการจัดการแบบมสีํวนรํวม 

           2. พัฒนาระบบฐานข๎อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎พร๎อมรบัการเปลี่ยนแปลง 

 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค๑การบริหารสํวนต าบลทํุงชมพู  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ๑ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังท่ีต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า  ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึง
สภาพการณ๑ของท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตาํงๆ 
จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑  คาดหวังท่ีจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
 

 
 

            

 
  
 
 
 
 

 

ต าบลทุ่งชมพูน่าอยู่คู่คุณธรรม    น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
ลือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอันล้ าค่า  เน้นการศึกษาเด่น  
เป็นถิ่นธรรมาภิบาลก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของชุมชน 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมท้ังองค๑กรตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล  6  ด๎าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 แผนงาน 

  1) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 

  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  3) แผนงานการศึกษา 

  4) แผนงานสาธารณสุข 

  5) แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 

  6) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 

  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ 
การแก้ไข

ปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร ์
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการศึกษา 

กีฬา ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ 

การเมืองและ
การบริหาร

จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนมัยที่

ดี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม

ชาตและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพสร้างงาน  

สร้างรายได้ 
อย่างย่ังยืน 
ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม

ขนส่ง  
มีประสิทธิภาพ 

สามารถ
ตอบสนอง 

ความต้องการ
ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
 

เป้าประสงค์ 
ประชาชน เยาวชน 
ได้รับการศึกษา ตาม

นโยบายของรฐั           
มีความสามัคคี 

ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

ในวันส าคัญ 
ทางศาสนา  

และร่วมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู รักษา

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ิมขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 

ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี
สุขภาพ 
ร่างกายที่
แข็งแรง มี
ความรู้ความ
เข้าใจทันต่อ
โรค ต่างๆ  

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี

จิตส านึกและมี
ส่วนร่วม 

ในการดแูล 
รักษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
เพิ่มมากขึ้น 
 

 

เป้าประสงค์ 
6 

เป้าประสงค์ 
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  8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  9) แผนงานการพาณิชย๑ 

  10)แผนงานเคหะและชุมชน 

  11)แผนงานงบกลาง 

 
2.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค๑การบริหารสํวนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ใน
ภาพรวม  ดังนี ้

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-   จัดหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กบัประชาชนในท๎องถ่ิน 
-   สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ ยาฆําแมลงที่ท าจากพืชธรรมชาติในการท าการเกษตร 
-   สํงเสริมการใช๎น้ าหมกัชีวภาพในการท าการเกษตร 

การพัฒนาด้านสังคม 
-  จัดท าโครงการต๎านยาเสพติด อบรมเด็กและเยาวชนให๎เหน็โทษและพิษภัยยาเสพติด 
-  สํงเสรมิให๎คนพิการและเด็กยากจนสามารถดูแลตนเองได๎ 
-  สํงเสรมิการเลํนกีฬา การออกก าลงักายโดยจัดสร๎างสนามกีฬา สนับสนุนอปุกรณ๑กีฬา 
-  การฟื้นฟสูภาพจิตใจของผู๎พกิาร เดก็ยากจน ผู๎ติดยาเสพติด คนพิการ 
 
-  สํงเสรมิใหท๎ุกหมูํบ๎านเป็นหมูํบ๎านปลอดจากโจรผูร๎๎าย อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

แผนงาน 

การน าไปปฏิบัต ิ
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-  รณรงค๑การปูองกันการแพรรํะบาดของโรคติดตํอ ให๎ความรู๎ในเรือ่งการดูแลสุขภาพอนามัย     
    การใช๎ยาประเภทตํางๆ การบรโิภคอาหารที่ถูกวิธี การเลกิสูบบุหรี่ 
-  จัดหาอาหารเสริมใหก๎ับเดก็ที่ขาดสารอาหาร 
-  จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ๑สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎เพียงพอ 
-  นักเรียนมทีุนในการศึกษาเลําเรียน 
-  อนุรักษ๑ประเพณี วัฒนธรรม รกัษาภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
-   อบรมประชาชนในท๎องถ่ินใหเ๎ห็นความส าคัญของการใช๎สิทธิ การมสีํวนรํวมทางการเมอืง     
     บทบาทหน๎าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-   การปรบัปรุง ซํอมแซม ทางคมนาคมให๎มสีภาพดี มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
-   ติดตั้งไฟฟูาให๎ความสวําง เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
-   มีระบบการสื่อสารที่ดีและทั่วถึง  
-  ขุดลอกและกํอสร๎างคลองสํงน้ าเพื่อการเกษตร 
-  จัดท าโครงการประปาหมูํบ๎านให๎มีน้ าสะอาดใช๎ในการอปุโภค บริโภค 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

-  ได๎รับความรํวมมือจากประชาชนในพื้นที่ด๎วยดีในการด าเนินกิจกรรมตํางๆรํวมกับสํวนราชการใน
เขตต าบลทุํงชมพูและองค๑กรอื่นๆ 

-  ได๎มีการอบรมสัมมนาผู๎บริหาร สมาชิกองค๑การบริหารสํวนต าบล ข๎าราชการ พนักงานและ 
ลูกจ๎างใหม๎ีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

  -  คณะผู๎บรหิารสามารถด าเนินงานการพฒันาในต าบลได๎อยํางมีประสทิธิภาพ 
 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

-  ด าเนินการปรับปรงุสภาพพื้นดินให๎กลับสูํความอุดมสมบรูณ๑ 
-  การอนุรกัษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมให๎เกิดความอุดมสมบรูณ๑ 
-  ราษฎรรํวมกันรักษาสภาพแวดล๎อม รักษาความสะอาดของชุมชน 
-  บริการรถเก็บขยะและน าขยะมลูฝอยมาก าจัดให๎ถูกสุขลักษณะ 

จากการด าเนินการท่ีผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณสํวนใหญํในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผํานมาได๎
จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว๎จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด๎านโดยไมํได๎จัดล าดับความเรํงดํวนและไมํได๎
ค านึงถึงรายได๎ที่องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎รับท าให๎ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการ
ได๎ไมํเต็ม 100 เปอร๑เซ็นต๑ 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจของ ประชาชนใน
พื้นที่สํวนใหญํมีความพึงพอใจที่องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพสํวน
ใหญํทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชน ตลอดจนการ
ส ารวจพื้นที่เปูาหมายพัฒนา สามารถสรุปสถานการณ๑การพัฒนาได๎ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. มีเขตพื้นที่ติดเข่ือนอุบลรัตน๑ ท าให๎เป็นแหลํงจ าหนํายปลาน้ าจืด สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
2. ประชาชนในเขตพื้นที่มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาท๎องถ่ินของตนเองสามารถ

น าเสนอปัญหาและความต๎องการได๎อยํางชัดเจน 
3. ในแตํละชุมชน/หมูํบ๎านมีบุคลากร ผู๎น า กลุํมผู๎น าที่ศักยภาพ เชํน คณะกรรมการประชาคม

หมูํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ครู ปราชญ๑ชาวบ๎าน สมาชิกสภาต าบล เป็นต๎น 
4. ท๎องถ่ินมีงบประมาณสามารถด าเนินการตามโครงการพัฒนา   สามารถแก๎ปัญหาและ

สนองตอบความต๎องการของคนในชุมชนได๎ตามจ านวนงบประมาณที่พึงด าเนินการได๎ โดยเฉาะ
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานภายในหมูํบ๎าน/ชุมชน 

5. การจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา ซึ่งหมายถึง 
การจัดสรรงบประมาณสามารถแก๎ไขปัญหาและสนองตอบความต๎องการของประชาชนได๎อยําง
ตรงจุดของกลุํมเปูาหมายหรือพื้นที่เปูาหมายน่ันเอง  

6.   มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  5  แหํง สามารถรองรับนักเรียนได๎อยํางเพียงพอ 
7.   มีเส๎นทางคมนาคม ลาดยางตลอดสาย เช่ือมระหวํางต าบลและอ าเภอภูเวียง ได๎อยําง 
      สะดวก 
8. มีสถานีอนามัย ประจ าต าบล  1  แหํง และหนํวยกู๎ชีพ  สามารถรองรับผู๎ปุวยภายในเขตต าบล

ได๎อยํางเพียงพอ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. งบประมาณของท๎องถ่ินมีอยํางจ ากัด ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาและสนองตอบความต๎องการของ

ประชาชนได๎ครบทุกพื้นที่/ชุมชนในห๎วงระยะเวลาเดียวกัน 
2. ข้ันตอนในการจัดสรรงบประมาณมีหลายข้ันตอน  ไมํสามารถด าเนินโครงการได๎ในระยะเวลาที่

เหมาะสม                                                                  
3. ระบบขนสํง (รถโดยสารประจ าทาง) มีจ านวนเที่ยวเดินรถน๎อยไมํเพียงพอ 
4. ระบบโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน การคมนาคมไมํสะดวก ถนนบางแหํงช ารุด บางแหํงยังเป็นถนน

ลูกรัง ระบบก าจัดขยะยังไมํดีพอ ขาดไฟฟูาเพื่อการเกษตร ไฟฟูาตามถนนและ 
5. เส๎นทางที่ส าคัญ โทรศัพท๑สาธารณะระบบน้ าประปาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมยังไมํดีพอ 
6. บางพื้นที่ขาดแคลนแหลํงน้ าเพื่อท าการเกษตร อุปโภคและบริโภคและประชาชนบางสํวนยังไมํ

มีที่ท ากิน 
7. การรวมกลุํมองค๑กร กลุํมอาชีพ ยังไมํเข๎มแข็ง ขาดความรู๎ในการบริหารและจัดการองค๑กร 
8. ประชากรยังมีการ อพยพ  ย๎ายถ่ิน เนื่องจากขาดอาชีพเสริม 

3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิ่น 
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โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมีสถานะ ทางการคลังที่เข๎มแข็ง 
มั่นคง มีอิสระด๎านการเงิน การคลัง และปูองกันการทุจริตให๎ท๎องถ่ินไทยใสสะอาด 

2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.  
2543  ท าให๎บทบาทภารกิจ หน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ชัดเจนมากข้ึน 

3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสูํท๎องถ่ิน (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ) ท าให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินต๎องปรับบทบาท ภารกิจ 
หน๎าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท๎องถ่ินรูปแบบตําง ๆ ให๎มีความเข๎มแข็งและมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

4. รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวอยํางเป็นรูปธรรม ท าให๎ท๎องถ่ินที่มี
ศักยภาพด๎านทํองเที่ยวอยํางหลากหลาย และยังมีสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ ที่สามารถ
สํงเสริมให๎เกิดการทํองเที่ยวได๎อีกทางหนึ่ง 

 
ภัยคุกคาม (Threats) 

1. มีปัญหาด๎านภัยธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนเป็นประจ า เชํน วาตภัย ภัยแล๎ง และยังมีปัญหาแหลํงน้ าตื้น
เขิน อุดตัน  

2. ปัจจัยเสี่ยงในด๎านคุณภาพชีวิตของประชาชน เชํน ขยะ การวํางงาน การพนัน ปัญหายาเสพติด 
กระแสบรโิภคนิยมและวัตถุนิยมทีส่ํงผลด๎านลบ ตํอชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ 

3. ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการปกครองทอ๎งถ่ิน ในระดับต่ ามาก และรู๎บทบาทหน๎าที่
ของประชาชนในการก ากับติดตาม และตรวจสอบการด าเนนิงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินน๎อย 

4. ขาดความเช่ือมโยงของกระบวนการท างานและนโยบายระหวํางผู๎วําราชการจังหวัด และองค๑กร
ปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน ในลักษณะใหอ๎งค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน เป็นศูนย๑กลางของการแก๎ปญัหา
ของประชาชนตามหลกัการของการกระจายอ านาจ 

5. ความไมํชัดเจนของการประสานงานและเช่ือมโยงความสัมพนัธ๑ระหวํางสํวนกลางสํวนภูมิภาค
และสํวนทอ๎งถ่ิน 

สรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูในปีท่ีผ่านมา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูที่ผํานมา มุํงเน๎นการพัฒนาแบบองค๑ รวม 

คือ การพัฒนาและให๎ความส าคัญในทุกด๎าน เชํน การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานตามปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะโครงการคลองสํงน้ าที่เช่ือมตํอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสถานีสูบน้ าด๎วย
ไฟฟูา บ๎านหนองพลวง รวมถึงถนนสายหลักภายในหมูํบ๎านและระหวํางหมูํบ๎าน ให๎ประชาชนได๎สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็วและมีความคงทนแข็งแรงยิ่งขึ้น แตํยังไมํสามารถพัฒนาตรอก/ซอยแตํละหมูํบ๎านได๎อยํางเพียงพอและทั่วถึง
อันเนื่องมาจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ สํวนการพัฒนาน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได๎จัดท าโครงการประปาหมูบํ๎านได๎ครบ
ทุกหมูํบ๎าน สามารถบริการประชาชนได๎อยํางเพียงพอและทั่วถึง 
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ได๎มีการสํงเสริมและสนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ  ทั้งการฝึกอบรมและการสนับสนุนงบประมาณตาม

ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนรายได๎ให๎แกํประชาชน  รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาความยากจนเพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎  ลด
คําใช๎จํายและสร๎างโอกาสให๎สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถ่ิน   ทางด๎านสังคม ได๎ด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของชาติ โดยการสํงเสริมกระบวนการสร๎างชุมชน
ให๎เข๎มแข็ง การฝึกอาชีพอันจะสามารถแก๎ไขปัญหาการอพยพแรงงานได๎อีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นด๎านสังคม
สงเคราะห๑องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวย
โรคเอดส๑อยํางตํอเนื่องมาตลอด 
 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  ได๎จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและชํวยเหลือกิจกรรม/โครงการตํางๆ  เชํน  อาหารกลางวัน อาหาร
เสริม(นม)  วัสดุการศึกษา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเข๎าคํายพักแรม  เป็นต๎น ทั้งระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา  รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร๎างโอกาสให๎เด็กและ
เยาวชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง นอกจากนี้องค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพู ยังให๎ความส าคัญในกิจกรรมส าคัญ
ทางศาสนาและการอนุรักษ๑ประเพณีที่ดีงามของท๎องถ่ิน  โดยสนับสนุนงบประมาณและรํวมด าเนินโครงการอาทิ เชํน  
โครงการทอดเทียนพรรษาบ๎าน  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  โครงการประเพณีวันสงกรานต๑  เป็นต๎น 

 ด้านสาธารณสุข 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎มุํงเน๎นให๎ประชาชน  สนใจในการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอเพื่อ
สร๎างสุขภาพที่แข็งแรง  โดยจัดหาอุปกรณ๑กีฬาไห๎ทุกหมูํบา๎นตามความต๎องการของหมูํบ๎านทกุปี  สํวนการปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอ  เชํน  ไข๎เลือดออก  ได๎จัดหาเครื่องพํนหมอกควัน  ทรายอะเบทและเคมีภัณฑ๑เพื่อด าเนินการปูองกัน
โรครํวมกับสถานีอานามัย  อสม.  หมูํบ๎าน  และประชาชนเป็นประจ าทุกหมูํบ๎าน  และประชาชนเป็นประจ าทุกปี  
สํวนโรคพยาธิตํางๆ  องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎ระมัดระวังเป็นอยํางมากโดยเฉพาะการทิ้งสิ่งปฏิกู ล  ที่ไมํได๎
มาตรฐานการบ าบัด  ซึ่งที่ผํานมาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ได๎อนุญาตไห๎เอกชนด าเนินการสูบส๎วมและน าไปทิ้งที่
เอกชนเอง  ทั้งนี้  ได๎ติดตามสอดสํองมิไห๎มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่    องค๑การบริหารสํวนต าบล  แตํมักมีปัญหา
ลักลอบ  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนต าบลจากเอกชนรายอื่น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  องค๑การบริหารสํวนต าบลได๎มุํงเน๎นการแก๎ไขปัญหา

ทรัพยากรปุาไม๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งได๎เรํงแก๎ไขปัญหาการบุกรุกปุา  และเน๎นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดงบประมาณ
จัดท าโครงการปลูกปุา เพื่อสร๎างจิตส านึกของประชาชน ทางด๎านทรัพยากรน้ าได๎รณรงค๑และประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนใช๎น้ าอยํางประหยัดค๎ุมคํา  และเกิดประโยชน๑สูงสุด 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  ด๎านการบริหารองค๑กรที่ผํานมาองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงชมพูเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน  
เชํน  การจัดท าโครงการบริการทุกหมูํบ๎าน  โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎านเพื่อที่จะได๎รับทราบปัญหาและ
ความต๎องการที่แท๎จริง  โดยน าข๎อมูลที่ได๎จากการประชาคมมาจัดท าเป็นกิจกรรม/โครงการให๎เกิดประโยชน๑อยําง
สูงสุด และมีการพัฒนาศักยภาพของผู๎น าโดยการจัดฝึกอบรมเพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํมในการท างานกับองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเป็นอยํางดี 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีขององค๑การบริหารสํวนต าบลนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ๑
สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหลํง
น้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยงัไมํ
พอเพียงและยงัไมํได๎
มาตรฐาน (ในฤดแูลง๎) 

- แหลงํน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 
บริเวณที่หํางไกลจาก
พื้นที่เขื่อน 

- ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

- ประชาชนมีแหลงํน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟูาสํองสวําง
ทางและที่สาธารณะ
ยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุม
พื้นที่ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ๎

3) ชุมชนขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ ายงั
ไมํเพียงพอ เกิดการ
อุดตัน สงํกลิ่นเหม็น
กํอความร าคาญ 

- ราง/ทํอระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได๎
สะดวก ไมํอุดตัน ไมํสํง
กลิ่นเหม็นกํอความ
ร าคาญ 
 
 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม ํโรค
ระบาด โรคตดิตํอ 

- ด๎านสาธารณสขุ - ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

ในพื้นที่ไมํมีการระบาด
ของโรคอุบตัิใหม ํ โรค
ระบาด  โรคติดตํอ 

2) ประชาชนในพื้นที่
ปุวยเป็นโรคเร้ือรัง
แนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น 
เชํน เบาหวาน  ความ
ดัน 

- ประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปวุย 
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สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3) ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

- ปริมาณขยะถูกก าจัด
ให๎หมดด๎วยวิธีการที่
ถูกต๎อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

5) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมํม่ันคง
แข็งแรง 

- ที่อยูํอาศยั - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได๎รับความเดือน
ร๎อนเร่ืองที่อยูํอาศยั 

- ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ
ความชํอยเหลือซํอมแซม
ที่อยูํอาศยัให๎มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท า
ให๎เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ๎านเรือนอาจท า
ให๎เกิดการกํอสร๎างที่ไมํได๎
มาตรฐาน   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ควบคุมการก๎อสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมํเกิดปญัหาจาก
การกํอสร๎างอาคาร 

7)ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไมํสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชํน จาก
น้ าฝน น้ าที่ไมํได๎คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไมํ
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมํได๎รับการศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงกวาํขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได๎รับารศึกษาที่สงูขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษา
เลําเรียน 

9) เด็กและผู๎สงูอายบุาง
ครอบครัว ผูส๎ูงอายุอยูํ
ตามล าพงั และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 
 

- ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขตองค๑การบริหาร
สํวนต าบล   

- ผู๎สูงอายุและเด็กได๎รับ
การดูแลทีด่ ี
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 สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

10) ผู๎พิการไมํได๎รับ
ความชํวยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู๎พิการในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ผู๎พิการได๎รับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถงึ 

11) เยาวชนและวยัรํุน
ติดเกมส๑ สิง่ลามก  บหุรี่ 
เหล๎า สาเสพตดิ และท๎อง
กํอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรํุน
ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

- เยาวชนและวัยรํุนมี
อนาคตทีด่ ี

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
ในการประกอบ
อาชีพและการ
ท่องเท่ียว 

1) ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได๎
เอง 

2) ขาดแหลํงเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- มีแหลงํเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหนํายสินค๎าแบบ
มาตรฐาน ( มีสินค๎าแตํไมํ
มีคนซ้ือ) 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร๎านค๎าแผลงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

4) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนสํง
ผลผลิตไกลจากแหลงํรับ
ซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสงูขึ้น 

5) คําแรงต่ าคาํครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับคําครองชีพ มีการจ๎าง
งานมากขึ้น 
 
 

6) ในเขตองค๑การบริหาร
สํวนต าบลไมํมีแหลงํ
ทํองเทีย่วและกิจกรรม
การทํองเทีย่ว 

- การทํองเทีย่ว - ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

- มีแหลงํทองเที่ยวในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลและสํงเสริม
กิจกรรมการทํองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
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4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าใหเ๎กิด
อุบัติเหตุขึ้นได ๎

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ตดิตัง้
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให๎ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย๑สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสํวน
ราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย๑สินของ
ประชาชนละสํวน
ราชการ เชํน การตดิตัง้
กล๎องวงจรปดิ  การให๎
ผู๎น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

4) มีปัญหาเร่ืองขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นสงํ
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผูป๎ระกอบการ
สามารถก าจดัขยะและ
น้ าเสียเองได๎โดยไมํสงํผล
กระทบตํอชุมชน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ3มิ
ปัญหาท๎องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรี
และ3มิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

- ยกยํอง เชิดชคูนดีหรือ
ปราชญ๑ชาวบ๎านใน
โอกาสตํางๆ เพื่อเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ไมํถูกลืมและคงอยูํสืบไป 

 
* หมายเหตุ การประเมินจะประเมินในภาพรวมทั้งต าบลทุํงชมพู 
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ส่วนท่ี 3 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที่ ยุทธศาสตร๑ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการแก้ไข้ปัญหา
ความยากจน 

ด๎านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

 

2 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด๎านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองชําง 
 

ด๎านการ
เศรษฐกจิ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

3 ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ด๎านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ด๎านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 

ด๎านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
แผนงานสงัคมสงเคราะห๑ 

ด๎านการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

งบกลาง กองคลงั 

5 ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ด๎านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

6 ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ด๎านการ
เศรษฐกจิ 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

รวม 6  ยุทธศาสตร ์ 10 ด๎าน 12 แผนงาน 4 สํวนราชการ  
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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    ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์แกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

            

1.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

2. ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

             

             
รวม             

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา กีฬา ศาสนา
และขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 

     

      

             
             

รวม 39 30,503,500 47 33,180,500 2๒ 8,308,500 9 1,675,000 9 1,675,000 1๒๖ 7๕,๓4๒,500 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

            

             
             
             
             
             

รวม 128 39,935,000 140 40,345,000 120 30,553,000 108 28,553,000 108 28,513,000 302 167,899,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี 

            

             
             

             
             

รวม             

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

            

๕๖ 

๕๖ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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รวม             
รวมทั้งสิ้น             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประกวดหมํูบ๎าน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต าบล 

เพื่อสํงเสริมสร๎างความ
พอเพียงแกํประชาชน 

8 หมํูบ๎านใน
ต าบลทุํงชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ความพอเพียงของ
ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2 โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎ความรู๎แนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การฝึกอบรม
ประชากรจ านวน
ไมํน๎อยกวํา 50 
คน 
( ขั้นต่ าตัวแทน
หมูํบ๎านละ 5 คน) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎รับการ
ฝึกอบรมร๎อย
ละ 80 มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร๎างรายได๎และ
ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลัดฯ 
 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให๎แกํกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
หรือกลุํมอาชีพตํางๆหรือ
ประชาชนในต าบล 

เพื่อให๎กลุํมอาชีพมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพ
ให๎แกํกลุํมสตรี
แมํบ๎าน และ
กลุํมอาชีพตํางๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี กลุํมอาชีพในต าบล
ได๎รับการฝึก อบรม

พัฒนาอาชีพ 

ส านักงานปลัด
ฯ 

จ านวน  3  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

๑ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

ต าบลทุํงชมพู - - ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ร๎องละ 80
ผู๎ใช๎บริการพึง
พอใจ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

๒ โครงการปรับปรุงอาคาร
ห๎องประชุม องค๑การ
บริหารสํวนต าบลทุํงชมพู 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 

ต าบลทุํงชมพู - - 600,000 - - ร๎องละ 80
ผู๎ใช๎บริการพึง
พอใจ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎างหลังคา
โรงจอดรถ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

ต าบลทุํงชมพู - - 300,000 - - ร๎องละ 50 
ผู๎ใช๎บริการพึง
พอใจในการ
ติดตํอราชการ 

ท าให๎ประชาชน
มาใช๎บริการได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

๔ โครงการถนนเสริมเหล็ก
เชื่อมอาคารด๎านหน๎า 
อบต. พร๎อมทางลาดเอียง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู๎พิการ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 
 

ต าบลทุํงชมพู - - 100,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ท าให๎บริการ 
ประชาชนได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ข๎างสนามกีฬา 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 

ต าบลทุํงชมพู - - 300,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ท าให๎บริการ 
ประชาชนได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

๖ โครงการกํอสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎าต าบล หมํูที่ ๘ 
บ๎านพระบาทโนนคูณ 

เพื่อเป็นสัญลักษณ๑
วําถึงเขตพื้นที่ต าบล
ทุํงชมพู 

ซ๎ุมประตู - - 300,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

การคมนาคมมี
ความคลํองตัว
ขึ้น 

กองชําง 

7 โครงการการจ๎างออกแบบ 
และควบคุมงาน 

เพื่อให๎ได๎มาตรฐาน
ตามที่ สํวนกลาง
ก าหนด 

ต าบลทุํงชมพู - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ท าให๎บริการ
ประชาชนได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมํูบ๎านหนองพลวง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 

 

หมํูที่ 6 285,000 - - - - 1.ร๎อยละ50
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ร๎อยละ50
ของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ท าให๎
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท าให๎ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการจัดสวนสาธารณะ 
(ฝุายสีจอม )  

ปรับปรุงรักษา
สวนสาธารณะ 

ฝุายสีจอม - - 50,000 60,000 60,000 พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

มีพื้นที่สีเชียว
เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 

10 โครงสร๎างห๎องน้ า อบต. 
ทุํงชมพู 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน
และพนักงานใน
ต าบล 

มีห๎องน้ าให๎บริการ
ประชาชน 

- - 250,000 250,000 250,000 10% ของ
ผู๎ใช๎บริการ
เกิดความพึ่ง
พอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

11 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
รถก๎ูชีพ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 

ต าบลทุํงชมพู - - 30,000 30,000 30,000 10% ของ
ผู๎ใช๎บริการ
เกิดความพึ่ง
พอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างฐาน
พระพุทธรูปฯประจ า
ส านักงาน 

เป็นเครื่องหมายของ
ความดีงานของ
สถานที่ 

ภายใน อบต.ทุํงชมพู - - 50,000 - - 10% ของ
ผู๎ใช๎บริการ
เกิดความพึ่ง
พอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได๎มีสิ่ง
สักการะบูชา 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
ครู ศพด. อบต.ทุํงชมพู  

เพื่อความสะดวกแกํ
ประชาชนและครู 
ศพด. 
 

มีห๎องน้ าให๎บริการ
ประชาชน 

- - 150,000 - - ร๎อยละ 10 ของ
ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความพึ่งพอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

14 โครงปรับปรุงอาคาร กัน
สาดหน๎า สพด. อบต.ทุํง
ชมพู  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน
และพนักงานใน
ต าบล 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

 

- - 50,000 - - ร๎อยละ 10 ของ
ผู๎ใช๎บริการเกิด
ความพึ่งพอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
ตลาดกลางพร๎อมทางลาด
เอียงส าหรับผู๎พิการ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 
 

ตลาดกลาง(หนองหญ๎า
ขาว) 

- - 250,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ท าให๎บริการ 
ประชาชนได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างอํางล๎าง
หน๎าแปรงฟัน ศพด. 2 
ศูนย๑ 

เพื่อให๎สุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

   2 ศูนย๑ - - 200,000 - - ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เพื่อสุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรงของ 
เด็ก ศพด 

กองชําง 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากปั๊มน้ ามันทิศ
ตะวันตก ไปถึงแยกโสก
เสือ หมํูที่ ๑  (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๑  
และรวมคําการไฟฟูาเรียก
เก็บคําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,0 00 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ 
แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

18 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากปั๊มน้ ามันยายลัก 
ไปถึงที่ดินของ นางแสง 
อรุณ หมํูที่ ๑  (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๑  
และรวมคําการไฟฟูาเรียก
เก็บคําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ 
แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา บ๎านทุํงชมพู ม.1 
นาพํอหนูเที่ยง หงษ๑วิลัย  
(เสนอโดยประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๑  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

20 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาบ๎านทุํงชมพู ถึงนา
นางนิสาชล ภักดีศรี หมํูที่ 
๑  (เสนอโดยประชาคม 
ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๑  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

21 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านทุํงชมพู ถึง
นาพํอบัวพันธ๑ พิมพ๑ศรี หมํู
ที่ ๑  (เสนอโดยประชาคม 
ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๑  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎าน 
นายบัวพันธ๑ พิมพ๑ศรี ไป
ถึง หน๎าบ๎านนางสมบูรณ๑  
ลานไชยสงค๑ หมํูที่ ๑  
(เสนอโดยประชาคม ม. ๑) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 1 - 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

23 ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน 
นางภรร าพา กองจันทร๑ 
ไปถึง หน๎าบ๎านนางอุบล 
ลากุล หมํูที่ ๑  จ านวน  3 
จุด  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 1 - 
 

- 2,000 2,000 2,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

24 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางแพง 
เรืองศักดิ์  ถึง บ๎านนาย
สนิท สอนโพธ์ิ หมํูที่ ๒  
(เสนอโดยประชาคม ม. ๒) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๒  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พฒันา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางวรรณา 
บุตรศรี  ถึงบ๎านนาย
ทองแดง เรืองศักดิ์หมํูที่ ๒  
(เสนอโดยประชาคม ม. ๒) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ ๒  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

26 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา( ไมํมีสายดับ)และ
ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน
นายอดุลย๑  หอมสมบัติ 
หมํูที่ ๒  (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๒) 1 จุด 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา(ไมํมีสายดับ)
และติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ ๒  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ-  
อุดหนุนการไฟฟูาสํวนอุดหนุน 
กฟภ อ.ภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

27 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟถนน 
วัดปุาทรัพย๑สมบูรณ๑ ถึงวัด
ปุาแสงอรุณ ม.๒ (เสนอ
โดยประชาคม ม.๒) 1 จุด 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา๒) เพื่อให๎
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา(ไมํมีสายดับ)
และติดตั้งไฟถนน ม. ๒  และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ-  อุดหนุน 
กฟภ อ.ภูเวียง 

- 
 

- 30,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 



55 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน
นายชูเกียรติ ชาธรรมมา
หมํูที่ ๒  (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๒) 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ ๒   - 
 

- 2,000 - - มีไฟถนนเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

29 ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน
นายล๎วน ราชวงษา หมํูที่ 
๒  (เสนอโดยประชาคม 
ม. ๒) 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ ๒   - 
 

- 2,000 - - มีไฟถนนเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

30 ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน
นายทองใบ  อินบุญโชค
หมํูที่ ๒  (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๒) 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ ๒   - 
 

- - 2,000 - มีไฟถนนเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

31 ติดตั้งไฟถนน  หน๎าบ๎าน
นายอดุล  หอมสมบัติหมํูที่ 
๒  (เสนอโดยประชาคม 
ม. ๒) 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ ๒   - 
 

- - 2,000 - มีไฟถนนเพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านพํอบัวลี กุด
กันยา ไป บ๎านพํอ สงํา 
ศรีษะ เสา 2 ต๎นหมํูที่ 3  
(เสนอโดยประชาคม ม. 3) 
1 จุด 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 3  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

33 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายบุญตา 
พรมรัง ไป นานายหนู สม
ค าพี้ หมํูที่ 3  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 3) 1 จุด 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 3  
และรวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บ
คําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

34 ติดตั้งไฟถนน ทางเข๎า
หมํูบ๎าน ม. 3 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 3) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 ติดตั้งไฟถนน  บ๎านแมํ
ประนอม ศรีบรรพจน๑ หมํู 
3 (เสนอโดยประชาคม ม. 
3) 1 จุด. 

 เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   - 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

36 ติดตั้งไฟถนน  บ๎านแมํ
เลื่อน เหลําจ าปา หมํู 3 
(เสนอโดยประชาคม ม. 3) 
1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   - 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 



58 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

37 ติดตั้งไฟถนน  พํอเหมือน 
โกสุมสัย หมํู 3 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 3) 1 จุด. 

 เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   - 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

38 ติดตั้งไฟถนน  บ๎านพํอจํา.
สาริพันธ๑ หมํู 3 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 3) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   
 

- 
 

- - - 2,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 ติดตั้งไฟถนนบ๎านพํอบุญ
หนา ปุูมศิลป์ หมํู 3 
(เสนอโดยประชาคม ม. 3) 
1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 3   - 
 

- - - 2,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 



59 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

40 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางวิไล
วรรณ สิงเพ็ง ถึงบ๎านนาย
วิรุฒ ชาวประสงค๑ หมํูที่ 4  
(เสนอโดยประชาคม ม. 4) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟ
ถนน  หมํูที่ 4  และรวมคําการ
ไฟฟูาเรียกเก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายสมคิด โม๎
ศรี นาบ๎านนายเสถียร ศรี
ไพร ทุํงนาด๎าน(ตะวันตก
บ๎าน) หมํูที่ 4  (เสนอโดย

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟ
ถนน  หมํูที่ 4  และรวมคําการ
ไฟฟูาเรียกเก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ-  อุดหนุนการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ประชาคม ม. 4) 

42 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางสมจันทร๑ 
ธนะภูมิชัย ถึงทางแยกเข๎า
วัดปุา หมํูที่ 4  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 4) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟ
ถนน  หมํูที่ 4  และรวมคําการ
ไฟฟูาเรียกเก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ-  อุดหนุนการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

43 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางเศียร ลา
กุล ถึงนา นายสมคิด โม๎สี 
หมํูที่ 4  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 4) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา๒) เพื่อให๎
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟ
ถนน  หมํูที่ 4  และรวมคําการ
ไฟฟูาเรียกเก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ-  อุดหนุนการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 



61 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

44 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากทางเข๎าหมํูบ๎าน
ถึงทุํงนานายพา ประชามร 
หมํูที่ 5  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 5) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 5 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

45 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนาย
ประเสริฐ ภูบังดาว ถึงทุํง
นานายสอน ทองสมุทร 
หมํูที่ 6  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 



62 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

46 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางหฤทัย
นงนุช ถึงบ๎านนายค ามี 
ประเสริฐผล หมํูที่ 6  
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

47 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหน๎าบ๎านนายนิ
วัตร แสนสิว ถึงสายแยก
หนองผักแวํน หมํูที่ 6  
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

แบบ ผ. ๐๒ 



63 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนางนิวัตร แสน
สิว ถึงบ๎านนายประสิทธ์ิ  
มาลากอง หมํูที่ 6  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

49 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางสุธี คุณ
ประทุม ถึงนางสังวาล 
วรพัฒน๑  หมํูที่ 6  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางหฤทัย 
นงนุช ถีงสวนผักหวาน 
หมํูที่ 6  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 
และรวมคําการไฟฟูาเรียก
เก็บคําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

51 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางปุาว 
โมยโพธ์ิ ถึงบ๎านนา
นางจรัญ สิทธิธรรม หมํูที่ 
6  (เสนอโดยประชาคม 
ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 
และรวมคําการไฟฟูาเรียก
เก็บคําส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

52 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนางวันเพ็ญ 
ศรีทา ถึงบ๎านนางทองใหมํ 
วันดี หมํูที่ 6  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูา๒) 
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 6 
และรวมคําการไฟฟูาเรียก
เก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ.ภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 ติดตั้งไฟถนน โรงผลิต
น้ าประปา หมํู 6 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6) 1 
จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

54 ติดตั้งไฟถนนบ๎านนาย
ปรีชา นามดี  ม. 6 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6) 1 
จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

55 ติดตั้งไฟถนน บ๎านนาย
อ านวย ศรีบุญเรือง ม. 6 
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 
1 จุด  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

56 ติดตั้งไฟถนน ทุํงนานาย
สอน ทองสมุทร หมํู 6 
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 
1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

57 ติดตั้งไฟถนน พร๎อมสาย
ดับ บ๎านนายวิเชียร นอง
นุช ถึงบ๎านนายประเสริฐ 
ชาปะดา ม. 6 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 6)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- - - 2,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

58 ติดตั้งไฟถนน พร๎อมสาย
ดับ บ๎านนายมนตรี 
ประเสริฐผล  ถึงบ๎านไพร
วัลย๑ วาชัยอํุน ม. 6 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- - - 2,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

59 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎าน
นางวิไลวรรณ ภูทรวง หมํู 
6 (เสนอโดยประชาคม ม. 
6) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 6   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

60 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านนายวิเชียร 
จ าปาบุรี ถึง สถานที่
ท าบุญยอดห๎วย หมํูที่ 7  
(เสนอโดยประชาคม ม. 
7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 7 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

61 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายสมควร 
สหพันธ๑ ไปนานายจ านง 
แสนนา หมํูที่ 7  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 7 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

62 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านทุํงชมพู ถึง
นานายเสถียร ขอนรัง หมํู
ที่ 7  (เสนอโดยประชาคม 
ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 7 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

63 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายหนู สม
เขียว ไป นานายทองสุข 
สมค าพี้ หมํูที่ 7  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 7 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

64 ติดตั้งไฟถนน ทางเข๎า
หมํูบ๎าน (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 7   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

65 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎าน
นายสมัย เปราะชนะ หมํู 
7 (เสนอโดยประชาคม ม. 
7) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 7   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

66 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎าน
นายหนู สมเขียว หมํู 7 
(เสนอโดยประชาคม ม. 7) 
1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 7   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

67 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎าน
นายฮง เปราะชนะ หมํู 7 
(เสนอโดยประชาคม ม. 7) 
1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 7   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 ติดตั้งไฟถนน หน๎าบ๎านพํอ
หนูปีชา แกล๎งผํองศรี หมํู 
7 (เสนอโดยประชาคม ม. 
7) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 7   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

69 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ๎านพระบาท
โนนคูณ ถึงเขตบ๎านค า
ใหญํ   (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 8 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

70 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากสถานีขนถําย
อ๎อยมิตรภูเวียง ถึง วัด
พระบาทโพธ์ิธาราม (เสนอ
โดยประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 8 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 



71 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากสถานีขนถําย
อ๎อยมิตรภูเวียง ถึง นา
นาย ฉลอง ดาถ่ า (เสนอ
โดยประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 8 และ
รวมคําการไฟฟูาเรียกเก็บคํา
ส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

72 ติดตั้งไฟถนน บ๎านนายบุญ
ชํวย (เสนอโดยประชาคม 
ม. 8) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 8   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

73 ติดตั้งไฟถนน บ๎านนาย
บุญถิต สีโท. (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 8   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 



72 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าถนน 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

74 ติดตั้งไฟถนน บ๎านนายค า
สิง แพํงศรีสาร (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 8   
 

- 
 

- - 2,000 - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

75 ติดตั้งไฟถนน บ๎านนาย
เสงี่ยม ชินบุตร (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 1 จุด. 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวําง 

ติดตั้งไฟถนน  หมํูที่ 8   
 

- 
 

- 2,000 - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

36 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายล าพูน  
อํอนจันทร๑ ไป นานาย
ทองด า  โสภา หมํูที่ 3  
(เสนอโดยประชาคม ม. 3) 
1 จุด 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช๎   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมํูที่ 
3  และรวมคําการไฟฟูา
เรียกเก็บคําส ารวจและ
ออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอ าเภอภูเวียง 

- 
 

- 30,000 40,000 50,000 มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอยําง
น๎อย ๑ แหํง  

ประชาชนใน
ต าบลได๎ รับ
ความสะดวก 

กองชําง 

รวมจ านวน 76 โครงการ 285,000 40,000 3,186,000 1,730,000 1,640,000    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. ๐๒ 



73 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านทุํงชมพู หมํูที่ 
1 สายหน๎าบ๎านนายสุรพล 
แสนสี ถึง บ๎านนายประจักษ๑ 
ชานนท๑ 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
39 กว๎าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาณพื้นที่ 195 ตรม. ตาม
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ทุํงชมพูก าหนดพร๎อมปูาย
โครงการ 

- 121,128 - - - ถนน คสล. 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านทุํงชมพู หมํูที่ 
1 สายหน๎าบ๎านนายล๎วน ศรี
รักชาติ ถึง บ๎านนายสมบูรณ๑ 
กาลพันธ๑ 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
116 กว๎าง 5 .ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
580.ตรม.  

- - 168,750 168,750 - ถนน คสล. 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎างคสล.บ๎าน
ทุํงชมพู หมํู 1 สายหน๎าบ๎าน
นายบัวพันธ๑  พิมพ๑ศรี ถึง 
บ๎านนายประจักษ๑  ชานนท๑ 

เพื่อให๎ระชาชน
สามารถสัญจร
ไป- มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
100 กว๎าง 5 ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
500 ตรม.  

- - - 150,000 150,000 ถนน คสล. 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคสล.ที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กหน๎าโรงเรียน
บ๎านทุํงชมพู หมํูที่ 1  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 72 ม. กว๎าง .5 .ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 360 ตรม.  

- - - - 225,000 ถนน คสล. 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนน คสล.ที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

๕ โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านห๎วยขี้หนู 
หมํูที่ 2 สายหน๎าบ๎านนาง
มณี หอมสมบัติ ถึง บ๎าน
นายเรียน แวํนวันลา 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านห๎วยขี้หนู ม.2 
ยาว 48 กว๎าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ 
192 ตรม.  

- 138,432 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านห๎วยขี้หนู 
หมํูที่ 2 สายหน๎าบ๎านนาย
หนูเกณฑ๑ ทิพแก๎ว ถึงบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 127 ม. กว๎าง 5 .ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 635 .

- - 193,000 193,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

นายชูเกียรติ ชาธรรมมา ตรม.  เส๎น – มา ได๎สะดวก 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านห๎วยขี้หนู 
หมํูที่ 2 สายหน๎าบ๎านนาย
ฉลาด  หล๎าแหล๎ ถึง บ๎าน
นายสงวน  มิตรพันธ๑ 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
98 กว๎าง 5.ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
490.ตรม.  

   150,000 150,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๘ โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านห๎วยขี้หนู 
หมํูที่ 2 สายหน๎าบ๎านนาย
ทองใบ  อินอํุนโชติ ถึง
บ๎านนายวรรณา บุตรศรี 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
120 ม. กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 600 ตรม.  

- - - 169,500 169,500 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู

เพื่อให๎
ประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล ความยาว 
39 กว๎าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 

- 112,500 - - - ถนน
คอนกรีต

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ที่ 3 สายหน๎าบ๎านตัน ศรี
ไพร ถึง บ๎านนายบัวลี กุด
กันยา 

สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

ปริมาณพื้นที่ 195 ตรม. 
 

เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3 สายหน๎าร๎านพร
พิทักษ๑ สิมศร 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
91 ม. กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 455 ตรม. 

- - 150,000 130,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3 สายจากบ๎านพํอบัว
ลา ลุนหล๎า ถึงบ๎านพํอ
สมคิด พลมุข 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
232 กว๎าง 5 ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,160 ตรม.  

- - 250,000 250,000 250,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

12 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3 สายบ๎านจ าเนียร 
พันธ๑มุย ถึง ปูายหมํูบ๎าน 

เพื่อให๎
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว  
198 ม.กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 990. ตรม. 

- - 189,000 189,000 189,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3 ถนนเส๎นหน๎าบ๎าน
นางอุมาพร นาถาดทอง 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 200 ม. กว๎าง 5 ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,000 
ตรม. 

- - 188,300 188,300 188,300 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

14 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3 หน๎าบ๎านพํอสมคิด 
พลมุข ไป บ๎านพํอบุญหนา 
ปุูมศิลป์ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 313 กว๎าง 5.ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,565
ตรม.  

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านโคกสง
เปือย หมํูที่ 4 สายหน๎า
บ๎านนายสุรพล เหลําจ าปา 
ถึง บ๎านนายทองศูนย๑ 
จันทร๑เรืองศรี 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล ความ
ยาว 66 กว๎าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ 
198 ตรม. 

- 118,244 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

16 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังบ๎านโคกสงเปือย หมํู
ที่ 4 ถนนเส๎นทิศตะวันตก 
ถึงวัด อาคเนย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

ซํออแซํมถนนลูกรัง ความยาว 
294 ม. กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา  1,470 ตรม. 

- - 30,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านโคกสง
เปือย หมํูที่ 4 นางสมศรี 
แสนพิมพ๑ ถึงหน๎าบ๎านนาง
นรินทร๑ โนนชัย 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
81 ม. กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 405 ตรม. 

- - 240,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านโคกสง
เปือย หมํูที่ 4 นายสม
จันทร๑ ธนภูมิชัย ถึงหน๎า
บ๎านนายไพบูรณ๑  แสนอู๐ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
179 ม. กว๎าง 5 .ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 895 ตรม. 

  265,000 265,000 265,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านกุดแคน 
หมํูที่ 5 เส๎นหน๎าบ๎านนาย
สมาน สักขวา ถึง ทุํงนา
นายบุญหนา นาปั่ว 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 120 ม. กว๎าง 5.ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา600.ตรม. 

- - 169,500 169,500 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านกุดแคน 
หมํูที่ 5 เส๎นหน๎าบ๎านนาง
น๎อย ประชามร ถึง บ๎าน
นางอ านวย แย๎มวรรณ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว.94 ม. กว๎าง . 4 ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 376 ตรม. 

- - - 150,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านกุดแคน 
หมํูที่ 5 เส๎นหน๎าวัดไปถึง
สถานีสูบน้ า 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว .200 ม. กว๎าง 4.ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800.ตรม. 

- - - 282,500 282,500 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ๎าน
หนองพลวง หมํูที่ 6 
จากสายหน๎าบ๎าน
ประยงค๑ มีเหลําแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 39 กว๎าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ 
195 ตรม.  

- 112,500 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านหนองพลวง 
หมํูที่ 6 จากเส๎นบ๎าน
นายสาโรจน๑  ฝุายบุญถึง
บ๎านนายบัวลี แสนอู๐ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 48 ม. กว๎าง5.ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 240.ตรม. 

- - 150,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านหนองพลวง 
หมํูที่ 6 จากเส๎นนาย
สอน  ทองสมุทร ถึง 
นายเปุง ถานพงษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 106 ม. กว๎าง 5 .ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 530 .
ตรม. 

- - - 150,300 150,300 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ. ๐๒ 



82 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านหนองพลวง หมํู
ที่ 6 จากเส๎นหน๎าบ๎านนาย
สุเทพ ประเสริฐผล ถึง
บ๎าน นายค ามี ประเสริฐ
ผล 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว  142 ม. กว๎าง 5 ม. 
หนา 0.15  ม. ปริมาณ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 710 ตรม. 

- - - 215,000 215,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านดอนเพิ่มหมูํที่ 7 
สายหน๎าบ๎านดอนเพิ่ม ถึง 
วัดปุารุํงอรุณ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 66 กว๎าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ 
198 ตรม.  

- 138,432 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านดอนเพิ่มหมูํที่ 7 
สายหน๎าบ๎านดอนเพิ่ม ถึง 
เมรุวัดปุารุํงอรุณ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 57 กว๎าง  5 ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 171.ตรม. 

- - 90,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ทางเข๎าหมํูบ๎านดอนเพิ่ม 
ม.7  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการปูแอสฟัลท๑ติกคอนก
รีตผิวจราจร ขนาดผิวจราจรยาว 
20 เมตร กว๎าง  5 เมตร หนา 
0.5. เมตร หรือ 

- - - 60,000 - ถนนแอส
ฟัลท๑ติก 
คอนกรีต 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีตที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านดอนเพิ่มหมูํที่ 7 
สายหน๎าบ๎านดอนเพิ่ม ถึง 
เมรุวัดปุารุํงอรุณ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

.กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
57 กว๎าง  5 ม. หนา 0.15  ม. 
ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 171.
ตรม. 

- - - - 90,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านพระบาทโนนคูณ 
หมํูที่ 8 เส๎นบ๎านพระบาท
โนนคูณ ม.8 สายหน๎า
บ๎านนายจ าปี สีโท 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
35 กว๎าง 5ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาณพื้นที่ 195 ตรม.  

- 124,012 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดว 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านพระบาท
โนนคูณ หมํูที่ 8 สายหน๎า
บ๎านนายจ าปี สีโท 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 83 กว๎าง 5 ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา  415ตรม. 

- - 250,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านพระบาท
โนนคูณ หมํูที่ 8 สายหน๎า
บ๎านนายจ าปี สีโท 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 83 กว๎าง 5.ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 415.ตรม. 

- - - 250,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ๎านพระบาท
โนนคูณ หมํูที่ 8 สายหน๎า
บ๎านนายจ าปี สีโท 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความ
ยาว 83 กว๎าง 5.ม. หนา 
0.15  ม. ปริมาณพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 415.ตรม. 

- - - - 250,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทถนน คสล.) 

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กเส๎นทางทิศ
ตะวันออก หมํูที่ 8 สาย
หน๎าบ๎านนายจ าปี สีโท 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
23 กว๎าง 5.ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
415.ตรม. 

- - - - 70,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างคอนกรีต
เสริมเหล็กจากแยกหนอง
ผักแวํน ไป โคกสงเปื่อย  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

กํอสร๎าง ถนน คสล. ความยาว 
800 กว๎าง 5 ม. หนา 0.15  
ม. ปริมาณพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
4,000  ตรม. 

- - 850,000 850,000 . 850,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

จ านวน 35   โครงการ         
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 



86 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    (ประเภทถนนลูกรัง/ดิน/หนิคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการลงหินคลุก หมํูที่ ๒  
เส๎นห๎วยขี้หนู ถึง ดอนเพิ่ม 
(เสนอโดยหมํูที่ ๒) ประมาณ 
๑๐ รถ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการลงหินคลุก ขาวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ยาว 96.เมตร สูง ๐.๓๐  

- - 30,000 - - ถนนได๎รับ
การปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนหินคลุก
ที่ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นที่การเกษตร บ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3  เส๎นนายายมูล ศรีไพร ถึง 
นา ส.อบต.สมสี ผะดาการ 
(เสนอโดยประชาคมหมํูที่ 3)  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว๎าง4.เมตร ยาว511เมตร และ
ลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง4  เมตร ยาว 
511เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - 90,000 - - ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นที่การเกษตร บ๎านดอนดูํ หมํู
ที่ 3  จากนานายบวร  พิลาคง
ถึง นาพํอจ านง แสนนา(เสนอ
โดยประชาคมหมํูที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว๎าง 4.เมตร ยาว 418 เมตร 
และลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง4 เมตร ยาว
5 เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - - - 75000 ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    (ประเภทถนนลูกรัง/ดิน/หนิคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ๎านโคกสงเปือย หมํูที่ 4  เส๎น
ข๎างวัดและเส๎นข๎างโรงเรียน 
(เสนอโดยประชาคมหมํูที่ 4) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 127 เมตร 
และลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
127เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - - - 40,000 ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นที่การเกษตร บ๎านกุดแคน 
หมํูที่ 5 เส๎นลงไปเขตอนุรักษ๑
พันธ๑ปลา (เสนอโดยประชาคม
หมํูที่ 5) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว๎าง4.เมตร ยาว 194 เมตร 
และลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง.4 เมตร ยาว 
194 เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - 40,000 - - ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นที่การเกษตร บ๎านกุดแคน 
หมํูที่ 5 เส๎นนาพํอตาแดง ถึง
แยกวัดปุาสีนาวา (เสนอโดย
ประชาคมหมํูที่ 5) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว๎าง4.เมตร ยาว 166 เมตร 
และลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง.4 เมตร ยาว 
166 เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - .- 30,000 - ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    (ประเภทถนนลูกรัง/ดิน/หนิคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นท่ีการเกษตร บ๎านหนองพลวง 
หมูํท่ี 6 จากแยกนานางวันเพ็ญ 
ถึงนานางทองใหมํ (เสนอโดย
ประชาคมหมูํท่ี 6) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจร
กว๎าง3.เมตร ยาว 128 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจรกว๎าง.3 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.5 
เมตร 

- - 30,000 - - ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข๎า
พื้นท่ีการเกษตร บ๎านดอนเพิ่ม
จากนานายสมควร สนิพันธ๑ ถึง
นานายก าจร โนนชัย หมูํท่ี 7 
จาก (เสนอโดยประชาคมหมูํท่ี 
7) 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจร
กว๎าง 3 .เมตร ยาว 250 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจรกว๎าง.3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.5 
เมตร 

- - 60,000 - - ถนนลูกรัง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

9 โครงการลงหินคลุก หมูํท่ี 7 เส๎น
เชื่อมระหวําง นานายหนูสมเขียว
ไป นานายทองสุข (เสนอโดยหมูํ
ท่ี 7)  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิวจราจร
กว๎าง 3 .เมตร ยาว 200 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจรกว๎าง.3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.5 
เมตร 

- - 50,000 - - ถนนได๎รับ
การปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนหินคลุกที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    (ประเภทถนนลูกรัง/ดิน/หนิคลุก) 

แบบ ผ. ๐๒ 



90 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการลงหินคลุก หมํูที่ 8 
เส๎นเชื่อมระหวําง ม.8 เชื่อม
บ๎านหว๎าทองประมาณ (เสนอ
โดยหมํูที่ ๒) ประมาณ ๑๐ รถ 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5 .เมตร 
ยาว 1,500 เมตร และลงลูกรัง
ผิวจราจรกว๎าง.3 เมตร ยาว 83 
เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - - 250,000 - ถนนได๎รับ
การ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนหินคลุก
ที่ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

11 โครงการลงหินคลุก หมํูที่ 8 
ฝุายสีจอม (เสนอโดยหมํูที่ 8)  

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได๎สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5 .เมตร 
ยาว 83 เมตร และลงลูกรังผิว
จราจรกว๎าง.3 เมตร ยาว 83 
เมตร หนา 0.5 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ถนนได๎รับ
การ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส๎น 

มีถนนหินคลุก
ที่ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

จ านวน 11 โครงการ         

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   (ประเภทรางระบายน้ า/ขุดลอก/ท่อ/ประปา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมํูบ๎าน หมํู 5
สายหน๎าบ๎านนายบุญมา 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าตัวยูแบบมีฝา
ปิด กว๎างสุทธิ 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม
ทั้งสิ้น 100 ม. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 
0.35 ม. ยาว 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. พร๎อมปูายโครงการ 

- 112,500 - - - รางระบาย
น้ า 1 เส๎น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมํูบ๎าน หมํู ๑
สายหน๎าบ๎านนายเถียร นา
คลา ถึง หน๎านานายสมาน  
ธนกิจ 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าตัวยูแบบมีฝา
ปิด กว๎างสุทธิ 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม
ทั้งสิ้น 100.ม. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 
0.35 ม. ยาว 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. พร๎อมปูายโครงการ 

- - 200,000 250,000 300,000 รางระบาย
น้ า 1 เส๎น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   (ประเภทรางระบายน้ า/ขุดลอก/ท่อ/ประปา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 ๓ โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมํูบ๎าน หมํู ๒
สายหน๎าบ๎านนางสมบูรณ๑ 
หงษวิลัย ถึง หน๎าบ๎านนาง
วันเพ็ญ สักขวา 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายคอนกรีต ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.40 ม. ความยาว
รวมทั้งสิ้น 96 ม.  
 

- - 200,000 200,000 200,000 รางระบาย
น้ า 1 เส๎น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างงระบาย
น้ าภายในหมํูบ๎าน หมํู 4
สายหน๎าบ๎านนายประยุธร 
น๎อยเคียง ถึง หน๎าบ๎านนาย
ไพรบูรณ๑  แสนอู๐ 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าตัวยูแบบมีฝา
ปิด กว๎างสุทธิ 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม
ทั้งสิ้น 100 ม. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 
0.35 ม. ยาว 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. พร๎อมปูายโครงการ 

- - 150,000 200,000 250,000 รางระบาย
น้ า 1 เส๎น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ

พัฒนา     
          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   (ประเภทรางระบายน้ า/ขุดลอก/ท่อ/ประปา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ทํอผําภายในหมํูบ๎าน หมํู 5  
สายบ๎านนายบุญหนา 
นาปั่ว 

ในหมํูบ๎าน
สามารถระบาย
น้ าได๎ไมํทํวมขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.40 ม. 
ความยาวรวมทั้งสิ้น 100 .ม.  
 

- - 150,000 200,000 250,000 ทํอระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แหํง 

มีทํอระบายน้ า
ที่สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวก มีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค –
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

6 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ภายในหมํูบ๎าน หมํู 5 สาย
ศาลากลางบ๎าน  ไปถึง หน๎า
บ๎านนายอภิชา เมืองสนธ๑ 

ในหมํูบ๎าน
สามารถระบาย
น้ าได๎ไมํทํวมขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.40 ม 
ความยาวรวมทั้งสิ้น 150.ม. 
 

- - - 200,000 250,000 ทํอระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แหํง 

มีทํอระบายน้ า
ที่สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวก มีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค –
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองชําง 

  



95 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา     

          ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   (ประเภทรางระบายน้ า/ขุดลอก/ท่อ/ประปา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าทํอผําภายในหมํูบ๎าน หมํู 
6 บ๎านนายประมวล 
ประชา ถึง บ๎านนางสละ  
หนองนุช 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าตัวยูแบบมีฝา
ปิด กว๎างสุทธิ 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม
ทั้งสิ้น115 .ม. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 
0.35 ม. ยาว 0.50 ม. หนา 0.10 
ม. พร๎อมปูายโครงการ 

- - - - 150,000 ทํอระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แหํง 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวก มีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค –
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมํูบ๎าน หมํู 7
สายหน๎าบ๎านนายสมพงษ๑ 
ภูมิเงินไป บ๎านนางทองอยูํ 
กาละพันธุ๑ 

ในหมํูบ๎านสามารถ
ระบายน้ าได๎ไมํทํวม
ขัง 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ าตัวยูแบบมีฝา
ปิด กว๎างสุทธิ 0.40 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม
ทั้งสิ้น 137 ม. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 
0.35 ม. ยาว 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. พร๎อมปูายโครงการ 

- - - 200,000 - ทํอระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แหํง 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวก มีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค –
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน   8 โครงการ         
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 

3.1 แผนงานการศึกษา   :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดนิทัศการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัติแกํเด็ก
ที่จบการศึกษา 

2 ศูนย๑ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

กิจกรรมบัณฑิต
น๎อย 

กอง
การศึกษา 

 
2 โครงการจัดอบรม

ปฐมนิเทศผู๎ปกครองเด็ก 
เพื่ออบรมให๎ความรู๎
ความเข๎าใจในหน๎าที่
และบทบาทของครู
ผู๎ดูแลเด็กและ
ผู๎ปกครอง 

2 ศูนย๑ 2๕,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ครูผู๎ดูแลเด็กและ
ผู๎ปกครองมีความ
เข๎าใจในบทบาท
และหน๎าที่ 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการทัศนะศึกษา
เรียนรู๎นอกห๎องเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสบการณ๑ 2 ศูนย๑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

พัฒนาการและ
ประสบการณ๑เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
4 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหํงชาติ 
เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
กิจกรรมรํวมกันและ
สนองนโยบายของ
รัฐบาล 

ต าบลทุํงชมพู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สํงเสริมให๎เด็กมี
กิจกรรมรํวมกัน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 

3.1 แผนงานการศึกษา   :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจ๎างนักเรียน 
นักศึกษา ชํวงปิดภาค
เรียน 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีรายได๎เสริม ได๎ความรู๎
ตํางๆ 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลทุํงชมพู 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะและ
วิชาชีพที่
สามารถ
น าไปใช๎
ประโยชน๑ได๎ 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการสํงเสริมการ
ออกก าลังกายในเด็ก
เล็ก 

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกาย 

เด็กและ
เยาวชนใน

ต าบลทุํงชมพู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมํูบ๎านที่
รํวมกิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชน
หํางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการอาหาร เพื่อให๎เด็กได๎รับคุณคํา ศูนย๑พัฒนา 556,800 720,300 900,000 1,000,000 1,200,000 ร๎อยละของ นักเรียนได๎รับ กอง

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

กลางวันศูนย๑พัฒนา
เด็ก 

ทางอาหารที่ถูกต๎องครบ 
5 หมํู 

เด็กเล็ก 
จ านวน 2 

ศูนย๑ 

นักเรียนที่ได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ อยําง
พอเพียง 

อาหาร
กลางวันและ
ได๎รับ
สารอาหาร
ครบ 5 หมํู 

การศึกษา 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 

3.1 แผนงานการศึกษา   :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   

๑) เพื่อสนับสนุนคําใชํ
จํายสถานศึกษา (คํา
หนังสือเรียน, คํา
อุปกรณ๑การเรียน, คํา
เครื่องแบบนักเรียน,  
คํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน)๒) เพื่อลดภาระ
คําใช๎จํายให๎บผู๎ปกครอง 

เด็กนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กขององค๑การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงขมพู 
จ านวน 2 แหํง 

119,780 119,780 170,๐๐๐ 17๐,๐๐๐ 170,๐๐๐ เด็กร๎อยละ 
๑๐๐ ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับการ
สนับสนุนด๎าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือ
เรียนอุปกรณ๑
การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และ
ได๎ท ากิจกรรม
ที่สํงเสริม
พัฒนาการที่ดี 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการจัดซ้ือสื่อการ เพื่อเป็นคําจัดซ้ือสื่อการ เด็กนักเรียน ๓๐0,๐๐๐ 260,๐๐๐ 270,๐๐๐ 280,๐๐๐ 290,๐๐๐ เด็กร๎อยละ เด็กมีสื่อใน กอง

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

เรียนการสอนของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เรียนการสอนของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

ศพด. จ านวน 2 
แหํง 

๑๐๐ ในศพด.
ได๎รับการ
สนับสนุนด๎าน
การศึกษา 

การศึกษา การศึกษา 
 

10 โรงเรียนผู๎สูงอายุ
ประจ าต าบลทุํงชมพู 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุ
ในต าบลมีกิจกรรม 

ผู๎สูงอายุใน
ต าบล 

- 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนผู๎สูงอายุ
ที่จบหลักสูตร 

ผู๎สูงอายุมี
กิจกรรมท า
รํวมกัน 

กอง
การศึกษา,
ส านักปลัด 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 

3.1 แผนงานการศึกษา   :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑1 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 5 โรงเรียน 

เพื่อให๎เด็กได๎รับคุณคํา
ทางอาหารที่ถูกต๎องครบ 
5 หมํู 

 5 โรงเรียน 
ในต าบลทุํง
ชมพู 

1,150,000 1,212,000 1,330,000 1,400,๐๐๐ 1,47๐,0๐๐ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะและ
วิชาชีพที่
สามารถ
น าไปใช๎
ประโยชน๑ได๎ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

12 อุดหนุนโรงเรียน
ภายในต าบลทุํงชมพู 
(สํงเสริมสนับสนุน
การศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู๎
ของเด็กนักเรียนในเขต 
ต าบล จ านวน 5 
โรงเรียน ละ 
10,000.- บาท 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู๎ของเด็ก
นักเรียนในเขตต าบล 5 
โรงเรียน 5 โรงเรียน ละ 
10,000 .-บาท 

5 โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิดกิจกรรม มีกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของเด็ก
นักเรียนในเขต
ต าบล 5 
โรงเรียน 5 
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 

3.1 แผนงานการศึกษา :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโรงเรียนบ๎าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  5 โรงเรียน 30,000 50,000 50,000 50,๐๐๐ 5๐,0๐๐ เกิดกิจกรรม มีกิจกรรมกีฬา กอง

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

โคกสงเปือย(กีฬากลุํม
โรงเรียน 5 โรงเรียน ) 

กีฬาในกลุํมโรงเรียนใน
เขตต าบล 

ในต าบลทุํง
ชมพู 

ในกลุํม
โรงเรียนใน
เขตต าบล 

การศึกษา 
 

14 อุดหนุนโรงเรียนบ๎าน
โคกสงเปือย(คําย
ลูกเสือ) 

เพื่อสนับสนุนการศึกษา
กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ
ในเขตต าบล 

5 โรงเรียน 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 เกิดกิจกรรม มีการศึกษา
กิจกรรมเข๎า
คํายลูกเสือใน
เขตต าบล 

กอง
การศึกษา 

 

15 โครงการสนับสนุน
คํายวิชาการติวสอบ 
O-NET 

เพื่อสํงเสริมนักเรียนใน
การสอบ O-NET 

โรงเรียน 5 
แหํง 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียนมี
คะแนนสอบ 
O-NET ที่ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

16 โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กด๎อยโอกาส 
หมํู 1-8 

เพื่อชํวยเหลือเด็ก
ยากจน เด็กด๎อยโอกาส 

20 ทุน - - 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กที่
ได๎รับทุน 

ชํวยเหลือเด็ก
เรียนดียากจน
ด๎อยโอกาส 

กอง 
การศึกษา 

จ านวน 16  โครงการ 2,166,800 1,576,280 3,190,000 3,270,000 3,550,000    
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 
     3.1 แผนงานการศึกษา  : งานกีฬาและนันทนาการ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาพนักงาน
สํวนต าบล อบต.สัมพันธ๑ 
ประจ าอ าเภอ 

เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ๑
ระหวํางต าบลให๎เกิด
ความสามัคคี 

ประชาชนต าบล
ทุํงชมพูและ

ต าบลใกล๎เคียง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู๎ที่เข๎า
รํวมโครงการ 

สร๎างความสามัคคี
ระหวํางท๎องถิ่นใน
เขต อ.ภูเวียง 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาประชาชนเยาวชน
ต๎านยาเสพติดต าบล
ประจ าต าบล 

1. เพื่อสํงเสริมการ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 
2. มีความรู๎รัก
สามัคคีในหมํูคณะ 

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต
พื้นที่ 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวน
ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 
     3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ  :งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดงานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา(แหํ
เทียนพรรษา ) ประจ า
ต าบล 

1. เพื่อสํงเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สร๎างความ
สามัคคี 

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต

พื้นที่ 

30,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู๎ที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมพุทธ

ศาสนาสร๎างความ
สามัคคี 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการประกวดร๎อง
เพลงสารภัญญะ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา ให๎คงอยูํ
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต
พื้นที่ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๕ โครงการประเพณี
บวงสรวงหลักเมืองภูเวียง 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา ให๎คงอยูํ
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต

พื้นที่ 

30,000 30,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
ประชาชน และ
บุคลากร อบต. 
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 
มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการสํงเสริมประเพณี
ลอยกระทง 

1. เพื่อสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต

30,000 30,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน
ประชาชน ที่

ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2. สร๎างความ
สามัคคี 

พื้นที่และ จนท.
ใน อบต. 

เข๎ารํวม
โครงการ 

มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรม 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 
     3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ  :งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎
สูงวัย 

เพื่ออนุลักษณ๑
ประเพณีไทยให๎คง
อยูํสืบไป 

ผู๎สูงอายุต าบล 
ทุํงขมพู 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนผู๎ที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประเพณีไทยยังคง
อยูํสืบไป 

กอง 
การศึกษา 

๘  โครงการอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีงานบุญ
ตํางๆ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา ให๎คงอยูํ
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมํูบ๎านในเขต
พื้นที่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๙ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียง ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี  
 

เพื่อใช๎ในงานรัฐพิธี
ตํางๆในอ าเภอ 

1 แหํง 10,000 10,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการรัฐพิธี เพื่องานตํางๆจะ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูอ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อบต.ทุ่งชมพู 
     3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ  :งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ อุดหนุนหมํูบ๎านตาม
โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือน 6 ประจ า
หมํูบ๎าน 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํสืบไป 

8 หมํูบ๎าน 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวน
หมํูบ๎านที่

รํวม
กิจกรรม 

รักษา
ขนบธรรมเนีย
มศาสนา ให๎คง

อยูํสืบไป 

กอง 
การศึกษา 

๑๑ อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อใช๎ในงาน 1 แหํง - - 30,000 30,000 30,000 มีการ ประเพณีได๎รับ กอง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอภูเวียง ตาม
โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงหลักเมืองและ
งานเทศกาลของดีเมืองภู
เวียง  

บวงสรวงอ าเภอภู
เวียง 

บวงสรวง
หลักเมือง 

การสืบทอด การศึกษา 

รวม  จ านวน ๑๑ โครงการ 435,000 435,000 460,500 460,500 460,500    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป:  งานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม
ผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานสํวนต าบล/
ลูกจ๎าง 
 
 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
สํวนต าบล พนักงาน
จ๎างในเขตพื้นที่ ได๎
เรียนรู๎คุณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 

พนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎าง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

ร๎อยละ 60 
น ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิต 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนต าบล  
พนักงานจ๎างได๎มี
ความรู๎เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
น ามาปฏิบัติในการ
ท างาน 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๒ โครงการเลือกตั้งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น/สมาขิกสภา
ท๎องถิ่น 
 
 

เพื่อสํงเสริม
ประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบล 

8 หมํูบ๎าน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร๎อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป:  งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนาผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น/สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น/ข๎าราชการ/
พนักงาน 

ความรู๎มาพัฒนา
องค๑กรให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปีละจ านวน   
1  ครั้ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จ านวนผู๎ที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
ลูกจ๎างสํวน
ต าบลน า
ความรู๎มา
พัฒนาองค๑กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๔ 
 

โครงการพัฒนาองค๑กร 
(OD) ของคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 
พนักงานสํวนต าบล 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ให๎สามารถ
ท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา

องค๑การบริหาร
สํวนต าบล 

- 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

ส านัก 
งานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

พนักงานจ๎าง และผู๎
สังเกตการณ๑ 

พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน

จ๎าง และผู๎
สังเกตการณ๑ 

ร๎อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

มากขึ้น 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป:  งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมกฎหมายการ
ปูองกันการทุจริตในองค๑ของ
รัฐ 

เพื่อให๎ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง และ
ประชาชนมีความรู๎
เรื่องกฎหมาย 

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวน

ต าบล พนักงาน
จ๎าง และ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎ที่เข๎า
รํวมโครงการได๎
ความรู๎ 

สามารถน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอตัวเอง
และสังคมได๎  

ส านัก 
งานปลัด 

๖ โครงการอบรมให๎ความรู๎ตาม เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี ผู๎บริหาร สมาชิก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สามารถน าความรู๎ ส านัก 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 

พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสาวของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(เสนอโดยประชาคม ม. 1 - 
8) 

ความรู๎ ความเข๎าใจ 
เก่ียวกับ พ.ร.บ.และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได๎ถูกต๎อง 

สภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวน

ต าบล พนักงาน
จ๎าง และ
ประชาชน 

    ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ
ความรู๎ 

ไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอ
องค๑กรและ
ประชาชนได๎  

งานปลัด 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการจัดเก็บภาษีในต าบล 
 

เพื่อบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนที่มี
ที่ดิน/ กิจการที่
อยูํในเขตต าบล

ทุํงชมพู 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ ๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๘ โครงการจัดอบรม
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง

เพื่อให๎คณะกรรมการ
มีความรู๎ความเข๎าใจ

ข๎าราชการ
,ลูกจ๎าง ต าบล

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ

สามารถน าความรู๎
ไปใช๎ให๎เกิด

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

และตรวจงานจ๎าง 
 

ตามระเบียบฯลฯ ทุํงชมพู  ความรู๎ ประโยชน๑ตํอ
องค๑กรและเป็นไป
ตามระเบียบฯลฯ  

๙ 
 

 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สิน 
 

เพื่อเป็นฐานข๎อมูลใน
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ข๎าราชการ
,ลูกจ๎าง ต าบล

ทุํงชมพู ที่
เก่ียวข๎อง 

3๐,000 
 

3๐,000 
 

20๐,000 
 

- 
 

- 
 

จัดเก็บภาษีได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
๗๐ รวมไปถึง
ทะเบียนข๎อมูล
ทรัพย๑สิน อบต.  

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ,
ข๎อมูลทรัพย๑สิน 
อบต. มีข๎อมูลที่
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 

กองคลัง 

รวมจ านวน ๙ โครงการ 455,000 305,000 305,000 305,000 305,000    
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน
และโครงการ อบต.
สัญจร/จัดท า/ปรับปรุง
ข๎อบัญญัติต าบล 

เพื่อรับฟัง
แนวความคิดเห็นของ
ประชาชนในต าบล
เพื่อใช๎ในการจัดท า

ประชาชนต าบล
ทุํงชมพู 

๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ได๎รับทราบปัญหา
ที่แท๎จริงของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาต าบล 
๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

การในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น/
แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นให๎ถูกต๎อง 

ประชาชนต าบล
ทุํงชมพู 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่อง
การจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการประกวดหมํูบ๎าน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต าบล 

เพื่อสํงเสริมสร๎างความ
พอเพียงแกํประชาชน 

8 หมํูบ๎านใน
ต าบลทุํงชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ความพอเพียงของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ๑ส าหรับออกก าลัง
กายประจ าหมํูบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให๎กับ
ประชาชนในต าบล 

8 หมํูบ๎านใน
ต าบลทุํงชมพู 

- - ๑๖๐,๐๐๐ - ๑๖๐,๐๐๐ จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีกิจกรรมในยาม
วําง,สุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
๕ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องชั่ง
น้ าหนัก วัดความดัน 
ประจ าทั้ง ๘ หมํูบ๎าน  

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให๎กับ
ประชาชนในต าบล 

8 หมํูบ๎านใน
ต าบลทุํงชมพู 

- - 32,๐๐๐ - 32,๐๐๐ จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีกิจกรรมในยาม
วําง,สุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ผิด 
ชอบหลัก 

๖ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียงตาม
โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันไมํให๎ยา
เสพติดแพรํไปสูํ
ประชาชนทั่วไป 

อ าเภอภูเวียง 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 งานศูนย๑ฯ
สามารถ
ด าเนินการได๎ 

ลดการแพรํระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

๗ อุดหนุนกลุํมสตรีต าบลทุํง
ชมพู 

อุดหนุนกลุํมสตรีเน่ือง
ในวันสตรีสากล 

ต าบลทุํงชมพู 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ 20 
ของกลุํมสตรีมี
ความพึงพอใจ 

มีกิจกรรมที่
สํงเสริมบทบาท
สตรีเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๘ โครงการจัดซ้ือเครื่องคัด
กรองสุขภาพผู๎ที่มีภาวะ
เสี่ยงโรคเบาหวาน 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลตระหนักถึง
โรคภัยไข๎เจ็บ 

ต าบลทุํงชมพู - - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๒๐ 
ของผู๎รํวม
โครงการฯ
สนใจในการลด
ความเสี่ยงตํอ
โรคเบาหวาน 

สุขภาพอนามัยดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๙ โครงการ To be 
number one  

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลหันมาออกก าลัง
กาย 

ต าบลทุํงชมพู - - 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๒๐ 
ของผู๎รํวม
โครงการฯ
สนใจการออก
ก าลังกายมาก
ขึ้น 

สุขภาพอนามัยดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4. ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการศึกษาดูงานกลุํม
สตรีแมํบ๎าน อสม.ต าบล
ทุํงชพู 

เพื่อเป็นการจัดอบรม
ให๎ความรู๎ เพิ่มเติม 
และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํม สตรีฯ อสม.
ภายในต าบลทุํงชมพู 

ต าบลทุํงชมพู - - 20๐,000 20๐,000 2๐0,000 กลุํมแมํบ๎านฯ, 
อสม. เข๎ารํวม
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ ๘๐ 

ผู๎เข๎ารํวมอบรม
สามารถน าความรู๎
มาประยุกต๑ใน
กิจกรรมของกลุํม 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการสายใยรัก หํวงใย 
เยาวชน ต าบลทุํงชมพู 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
เยาวชนทะเลาะวิวาท
และการลด ละ เลิก 
บุหรี่ และยาเสพติด 

ต าบลทุํงชมพู 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 ร๎อยละ 50 
ของผู๎รํวม
โครงการ มี
ความรู๎ฯลฯ 

ลดปัญหาเยาวชน
ทะเลาะวิวาทและ
การลด ละ เลิก 
บุหรี่ และยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด 

12 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแกํน 
โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกํน 
(ศอ.ปส.จ.ขก) 

เพื่อปูองกันไมํให๎ยา
เสพติดแพรํไปสูํ
ประชาชนทั่วไป 

จังหวัดขอนแกํน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย๑ฯ
สามารถ
ด าเนินการได๎ 

ลดการแพรํ
ระบาดของยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด 

จ านวน  ๑2  โครงการ 115,000 115,000 390,000 420,000 652,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและ
รณรงค๑ปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติด  

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีความรู๎และ
รํวมปูองกันการแพรํ
ระบาดยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน  
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนร๎อยละ 
๑๐ มีความรู๎
และรํวม
ปูองกันการ
แพรํระบาดยา
เสพติด 

ปัญหา
อาชญากรรม
น๎อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านัก 
งานปลัด 

๒ โครงการชุมชนปรองดอง 
สร๎างสมานฉันท๑ เพื่อคืน
ความสุขสูํประเทศ 

1.สร๎างความปองดอง 
2.สร๎างความสามัคคี 
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย๑ 

ข๎าราชการ
,ลูกจ๎าง ,
พนักงาน, 

ประชาชนต าบล
ทุํงชมพู 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

ข๎าราชการ
,ลูกจ๎าง ,
พนักงาน, 

ประชาชน
ต าบลทุํงชมพู
ร๎อยละ ๑๐ มี
สํวนรํวมในการ

ข๎าราชการ,ลูกจ๎าง 
,พนักงาน, 

ประชาชนต าบลทุํง
ชมพู รู๎รักสามัคคี
รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย๑ 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



116 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการเสริมสร๎างความรู๎
เก่ียวกับอัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแกํ
ประชาชน 

เพื่อให๎ความรู๎เก่ียวกับ
อัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแกํ
ประชาชน 

ประชาชนต าบล
ทุํงชมพู 

- - ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชนมีความรู๎
เก่ียวกับอัคคีภัย
และการปูองกัน
อัคคีภัย 

ส านัก 
งานปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้ า 
 

เพื่อฝึกอบรมเยาวชน
ในต าบล 
ทุํงชมพูให๎มีความรู๎ มี
ทักษะในการปูองกัน

เยาวชนต าบล 
ทุํงชมพู 

- - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การประสบภัย
ทางน้ าเป็น ๐ 

เยาวชนในต าบลทุํง
ชมพูมีความรู๎ มี
ทักษะ สามารถ
ปูองกันและ

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

และชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้ า  

ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้ า
ได๎ 

๕ 
 

โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในชํวงเทศกาลปีใหมํ 
และเทศกาลสงกรานต๑  

1.ด าเนินการตาม
มาตรการแผนปูองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาล
ส าคัญ 

ตั้งดํานตรวจ / 
จุดที่พักรถ/ปูอม
ยามในต าบลทุํง

ชมพู 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลส าคัญ ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย๑สิน 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให๎มีศักยภาพ

อปพร.ต าบล 
ทุํงชมพู 

๖0,000 
 

๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ประชาชนไมํ
น๎อยกวําร๎อย

สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยให๎

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ฝุายพลเรือน (อปพร.)  พัฒนาความรู๎สามารถ
มากขึ้น 

ละ ๘๐ ได๎รับ
ความชํวยเหลือ 

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินอยําง
ถูกวิธี 

๗ โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม ของทุกปี 

เพื่อสร๎างความสามัคคี
ในหมํูคณะ 

อปพร.ต าบล 
ทุํงชมพู 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
๕๐ มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจท างาน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

๘ 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหนํวยบริการก๎ูชีพ  

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
หนํวยก๎ูชีพให๎มี
ศักยภาพพัฒนา
ความรู๎สามารถมากขึ้น 

หนํวยก๎ูชีพต าบล 
ทุํงชมพู 

๒0,000 
 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ประชาชนไมํ
น๎อยกวําร๎อย
ละ ๒๐ ได๎รับ
ความชํวยเหลือ 

สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยให๎
ปลอดภัยในชีวิต
และกรณีฉุกเฉิน
อยํางถูกวิธี 

ส านัก 
งานปลัด 

รวมจ านวน   ๘  โครงการ 180,000 210,000 270,000 270,000 270,000    
 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
ในต าบล 

ให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 

ผู๎ด๎อยโอกาส
ในต าบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู๎ที่
ชํวยเหลือ 

ผู๎ด๎อยโอกาสมี
ความทัดเทียมกับ
คนอ่ืน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํผู๎สูงอายุและคน
พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อสํงเสริมอาชีพ
ให๎แกํผู๎สูงอายุแลคน
พิการให๎มีรายได๎
เสริม 

ผู๎สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 

ทุํงชมพู 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ๑เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมบ๎านพักผู๎
ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎พิการให๎มี
การด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

ผู๎พิการในเขต
พื้นที่ต าบล 

ทุํงชมพู 
 

- 
 

80,000 80,000 80,000 
 

80,000 ผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
ชํวยเหลือร๎อย
ละ ๑๐๐ 

ผู๎พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวียง
ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานไหม
นานาชาติฯ ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด
ขอนแกํน 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประจ าปีจังหวัด 

กาชาด 
ขอนแกํน 

- 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานกาชาดฯ
สามารถ
ด าเนินการได๎ 

เพื่อให๎งานบรรลุ
วัตถุประสงค๑ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แบบ ผ. ๐๒ 



120 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.5 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให๎กับผู๎ติดเชื้อ 
-ผู๎ปุวยเอดส๑  

เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวย
ให๎สามารถมีชีวิตอยูํ
ได๎ด๎วยตนเอง 

ผู๎ปุวยและผู๎
ติดเชื้อเอดส๑ใน

เขตพื้นที่
ต าบล 

ทุํงขมพู 

48,000 
 

 

48,000 
 

48,000 
 
 

48,000 
 

48,000 
 

ผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
ชํวยเหลือร๎อย
ละ ๑๐๐ 

ผู๎ปุวยได๎รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎สูงอายุให๎มี
การด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

ผู๎สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 

ทุํงชมพู 
 

4,574,400 
 

4,574,400 
 

4,574,400 
 

4,574,400 
 

4,574,400 
 

ผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
ชํวยเหลือร๎อย
ละ ๑๐๐ 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู๎พิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎พิการให๎มี
การด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

ผู๎พิการในเขต
พื้นที่ต าบล 

ทุํงชมพู 
 

1,536,000 
 

1,536,000 
 

1,536,000 
 

1,536,000 
 

1,536,000 
 

ผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
ชํวยเหลือร๎อย
ละ ๑๐๐ 

ผู๎พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

๔ ส ารองจํายในกรณี
จ าเป็นฉุกเฉิน 

เพื่อจํายในกรณี
ฉุกเฉินในการ
ชํวยเหลือความ

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.ทุํง

ชมพู 

๒00,000 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ประชาชนอัน
เกิดจากภัยพิบัติ 

เพื่อชํวยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

ประชาชน 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.5 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ทุํงชมพู 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลทุํงชมพู 
เพื่อด าเนินงานตํางๆ 
และสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหนํวยงบ
ริการหรือสถานบริการ 
หรือหนํวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนกลุํมหรือ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่น 

165,500 
 

165,500 
 
 

165,500 
 

165,500 
 

165,500 
 

ร๎อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได๎รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน๎า 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

องค๑กรประชาชน หรือ
หนํวยอ่ืน 

6 เงินอุดหนุนส านักงาน
ประกันสังคมสุขภาพ
ระดับต าบล (สปสช) 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลทุํงชมพู 
เพื่อด าเนินงานตํางๆ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่น 

- 89,000 89,000 89,000 89,000 ร๎อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได๎รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน๎า 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.5 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลทุํงชมพู 
เพื่อด าเนินงานตํางๆ 
และสนับสนุนการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่น 

 - 
 

159,295 
 
 

170,000 
 

170,000 
 

170,000 ร๎อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได๎รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน๎า 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ด าเนินโครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหนํวยงบ
ริการหรือสถานบริการ 
หรือหนํวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนกลุํมหรือ
องค๑กรประชาชน หรือ
หนํวยอ่ืน 

รวม  จ านวน  7 โครงการ 6,6523,900 6,771,195 6,781,9๐๐ 6,781,9๐๐ 6,781,9๐๐    
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนเหลํากาชาด
จังหวัดขอนแกํน 

เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของเหลํากาชาด
จังหวัดขอนแกํนใน

กาชาด ฯ
ขอนแกํน 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

งานกาชาดฯ
สามารถ
ด าเนินการได๎ 

เพื่อให๎งานบรรลุ
วัตถุประสงค๑ 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

สงเคราะห๑ผู๎ยากไร๎ ฯ 
6 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอภูเวียง 
เพื่องานกาชาดอ าเภอ
ภูเวียงเพื่อหารายได๎
ชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ใน
เขตอ าเภอภูเวียง 

1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 งาน สามารถ
ด าเนินการได๎ 

เพื่อจัดงานกาชาด ส านักงาน
ปลัด 

7 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวียง
ตามโครงการสมทบ
ศูนย๑เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อผู๎ปุวยเอดส๑ 

เพื่อให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ติดเชื้อเอดส๑ใน
อ าเภอ 

อ าเภอภูเวียง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎ปุวยมีความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ผู๎ติดเชื้อได๎รับ
ความชํวยเหลือทุก
คน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการจ๎างเหมารถ
โดยสารรับสํงนักเรียน
ผู๎ยากไร๎และด๎อย
โอกาส 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กกํอนเกณฑ๑ 

จ านวน
ผู๎รับบริการ 

288,000 288,000 ๓24,000 ๓24,000 ๓24,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กปลอดภัย ส านักงาน
ปลัด 

จ านวน 8  โครงการ 373,000 463,000 499,000 499,000 499,000    
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฉีดวัคซีนสุนัข
และแมว 

เพื่อใช๎ในการปูองกัน
และควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ 

ภายในต าบลทุํง
ชมพู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วัสดุวิทยาศาสตร๑
และอุปกรณ๑ 

มีความปลอดภัย
จากโรคติดตํอ 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการรณรงค๑ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก หรือโรค
ระบาดอ่ืนๆในต าบล 

เพื่อใช๎ในการปูองกัน
และควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ 

ภายในต าบลทุํง
ชมพู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุวิทยาศาสตร๑
และอุปกรณ๑ 

มีความปลอดภัย
จากโรคติดตํอ 

ส านัก 
งานปลัด 

3 โครงการกลบบํอขยะ
ประจ าต าบลทุํงชมพู 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

ภายในต าบลทุํง
ชมพู 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร๎อยละของ
ประชาชนที่ทิ้ง
ขยะสะดวก2. 
ร๎อยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 3.ร๎อยละ
ปริมาณขยะที่คง
ค๎างในบํอขยะ
ลดลง 

ท าให๎ประชาชนที่
สัญจรผํานไปมา
และที่ดินที่อยูํ
ใกล๎เคียงบํอขยะ
ไมํได๎รับผลกระทบ 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการสัตว๑ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ 
อัครราชกุมารี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ภายในต าบลทุํง
ชมพู 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๕ โครงการส ารวจข๎อมูลสัตว๑
และขึ้นทะเบียนสัตว๑ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ภายในต าบลทุํง
ชมพู 

- ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๖ อุดหนุนศูนย๑สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
หมํูบ๎านละ ๕,๐๐๐.- 
บาท 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการต าบลก๎าวไกลใสํ
ใจพัฒนาเพื่อลดขยะมูล
ฝอยในชุมชนตามนโยบาย
จังหวัดสะอาด 

เพื่อลดปัญหาขยะ 8 หมํูบ๎านในต าบล
ทุํงชมพู 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สร๎างให๎ชุมชน
เข๎มแข็ง 

ส านัก      
งานปลัด 

๘ โครงการรณรงค๑และ
สํงเสริมการคัดแยกขยะที่
ต๎นทาง 

1.เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
2.รู๎จักการคัดแยก
ขยะพิษกํอนทิ้ง 
3.สร๎างจิตส านึกให๎
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู๎จักวิธี
คัดแยกและก าจัด
ขยะที่ถูกต๎อง 

ภายในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนขยะที่
ลดลงร๎อยละ 
๒ 

1.ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
2.ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
และรู๎จักวิธีคัดแยก
และก าจัดขยะที่
ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๑ บ๎าน
ทุํงชมพู (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๒ บ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ห๎วยขี้หนู (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

๑๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๓ บ๎าน
ดอนดูํ (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๔ บ๎าน
โคกสงเปือย (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๕ บ๎าน
กุดแคน (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๖ บ๎าน
หนองพลวง (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๗ บ๎าน
ดอนเพิ่ม (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมํูที่ ๘ บ๎าน
พระบาทโนนคูณ (จ านวน 
๓ โครงการ) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

๑๗ อุดหนุนกองทุนพัฒนา
หมํูบ๎าน เพื่อกิจกรรม
รณรงค๑ท าความสะอาด
ภายใน ทั้ง ๘ หมํูบ๎านๆ
ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ตัวแทน
ครัวเรือน ร๎อย
ละ ๖๐ ออก
ท ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีจิตส านัก
ที่ดีขึ้นในเรื่องความ
สะอาด และ
เสียสละ 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี 

5.1แผนงานสาธารณสุข:  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

19 โครงการก าจัดสิ่งปฏิกูล
ประจ าต าบลทุํงชมพู 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎าน 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร๎อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมํูบ๎านมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

ส านัก 
งานปลัด 

จ านวน ๑9  โครงการ 240,000 469,000 555,000 555,000 555,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์ แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต๎นไม๎
ท๎องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ๑พื้นที่สีเขียวเน่ืองใน
วันส าคัญตามนโยบาย
รัฐ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต าบลทุํงชมพู - 
 

 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

มีพื้นที่สีเชียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการยุวฑูต
อาสาสมัครพิทักษ๑
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อสร๎างจิตส านึกรัก
สิ่งแวดล๎อม 

ต าบลทุํงชมพู - 
 

35,000 
 

35,000 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะเพิ่ม
รายได๎และการก าจัด

ต าบลทุํงชมพู 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู๎มีสิทธิได๎รับเงิน
ชํวยเหลือร๎อย

ผู๎พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ขยะที่ถูกวิธี  ละ ๑๐๐ หลังจากได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ ม.3 (เสนอ
โดยประชาคมหมํูที่ 3) 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

30,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

5 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ จากเขื่อน ถึง
แพสูบน้ า ม.5 (เสนอ

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

โดยประชาคมหมํูที่ 5) 
6 โครงการขุดลอกสระ

สาธารณะ 4 ไรํ จาก
เขื่อน ถึงแพสูบน้ า ม.6 
(เสนอโดยประชาคมหมํู
ที่ 6) 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

 - 
 

- 
 

50,000 - 
 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

7 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ ขุดคลองไส๎
ไกํ สูํแหลํงเกษตร นาย
ณรงค๑ กิตติญาณวิโรจน๑ 
ถึง นางทองจันทร๑ แสง
ศิลา ม.6 (เสนอโดย
ประชาคมหมํูที่ 6) 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

- 90,000 - 
 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งขมพ ู อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

8 โครงการคลองสํงน้ า
ระบบทํอจากนานาย
เมฆสุวรรณ สิทธิ
ธรรม ม.6 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองสํงน้ า
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 50,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

9 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ ขุดคลอง
ไส๎ไกํ สูํแหลํงเกษตร 
นายคุณ เปราะชนะ 
ถึง นานายบุญเคน  
แสนตัน ม.7 (เสนอ
โดยประชาคมหมํูที่ 
7) 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

90,000 
 

- 
 

- 
 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

10 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ สระหนอง
ปรือ ขนาด 7 ไรํ 

เพื่อให๎ประขาขนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอยําง
พอเพียง 

ขุดคลองน้ าสา
ธารณประ- 
โยชน๑ 

- 
 

 

- 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

มีน้ าใช๎หน๎าแล๎ง กองชําง 

จ านวน 10  โครงการ         
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการทํอสํงน้ าแรงดัน
สูง จาก โสกเสือ ถึงแยก
บ๎านพระบาทโนนคูณ หมํู
ที่ 8 แยกไปต าบลนาหว๎า 
บ๎านค าใหญํ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

1   แหํง - - 20,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการขุดลอกฝายบ๎าน
ดอนดูํ  หมํูที่  3 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

1   แหํง - - 10,000,0
00 

- - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

อยํางเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกสระ
หนองปรือ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า

1   แหํง - - 10,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

พึงพอใจ 

4 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยขี้หนู 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 

1 แหํง - - 2,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

5 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบ
น้ าด๎วยพลังงานไฟฟูาบ๎าน
โคกสงเปือย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาขาด
แคลนแหลํงน้ าเพื่อ

การเกษตร 

1 แหํง - - 50,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับผิด 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ชอบหลัก 

6 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบ
น้ าด๎วยพลังงานไฟฟูาบ๎าน
ห๎วยขี้หนู 

เพื่อแก๎ไขปัญหาขาด
แคลนแหลํงน้ าเพื่อ

การเกษตร 

1 แหํง - 95,000,000 - - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

7 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยขี้นาก 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 

1 แหํง - - 2,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

8 โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้ าแบบคลองดาดสูํพื้นที่
การเกษตรในเขตต าบลทุํง
ชมพู(ตํอจากสถานีสูบน้ า
บ๎านหนองพลวงอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ) 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการท าเกษตร

ตลอดปี 

1 แหํง - - 20,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้ าแบบคลองดาดสูํพื้นที่
การเกษตร บ๎านกุดแคน 
หมํูที่5 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ

เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการท าเกษตร

ตลอดปี 

1 แหํง - - 15,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

10 โครงการวางทํอสํงน้ า 
จากสระโสกเสือ ถึง            
ฝายสีจอม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

3 กิโลเมตร   18,000,000   ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

11 โครงการกํอสร๎างตลาด
เพื่อจ าหนํายสินค๎าประจ า
ต าบลแบบมาตรฐาน 

เพื่อให๎ชาวบ๎านมีตลาด
ซ้ือขายแลกเปลี่ยน
สินค๎าในชุมชน 

1  แหํง   2,000,000   ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

ชาวบ๎านมีตลาด
จ าหนํายสินค๎า
แบบมาตรฐาน 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 

นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกล าห๎วยขี้
นาก 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

1   แหํง   5,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

13 โครงการขุดลอกล าห๎วย
ขี้หนู 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

1   แหํง   10,000,000   ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ ขนาด  20  ไรํ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
เกษตรกรและให๎มีน้ า
ใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

1   แหํง - - 10,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

15 โครงการกํอสร๎างแหลํง
ทํองเที่ยว ทําน้ าติดเขื่อน
บ๎านห๎วยขี้หนู หมํู 2  

เพื่อเป็นการสร๎าง
อาชีพ รายได๎ให๎ชุมชน
และ สร๎างจิตส านักแกํ
คนในพื้นที่และผู๎
ทํองเที่ยว  รวมทั้งเป็น
สถานที่พักผํอนของ
จังหวัดขอนแกํน 

1   แหํง - - 5,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 



143 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

รวม  15    โครงการ          
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมํูบานแบบผิวดิน
บ๎านดอนดูํ หมํูที่  3  
ขนาดใหญํ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาภัย
แล๎งและมีน้ าไว๎อุปโภค 
บริโภค  มีน้ าสะอาดไว๎

ใช๎ในหมํูบ๎าน 

บ๎านดอนดูํ หมํูที่  
3 

- - 4,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคดี
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง แยกบ๎านทุํง
ชมพู ถึงบ๎านหนองพลวง 

มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
และสะดวกในการ

คมนาคม 

ระยะทาง
ประมาณ 7 กม. 

- - 30,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 



144 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

พึงพอใจ 
3 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยาง บ๎านโคกสง
เปือย 

มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
และสะดวกในการ

คมนาคม 

ระยะทาง
ประมาณ 3 กม. 

- - 10,000,000 - - ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรบั โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่ 
นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง   ยุทธศาสตร์จังหวัดศาสตร์ที่ 5   การสํงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City)    
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางบ๎านทุํงชมพู 
-  บ๎านโคกสงเปือย 

มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
และสะดวกในการ

คมนาคม 

ระยะทาง
ประมาณ 3 กม. 

  10,000,000   ร๎อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคดี
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

รวม   4   โครงการ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ ากวํา 110 
กิโลวัตต๑ ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแค๏บ 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 868,๐๐๐ - - 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูา
และวิทยุ 

เพื่อจัดซ้ือ เครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 5 
กิโลวัตต๑  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ ธันวาคม 

- - 52,000 - - ส านัก 
งานปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๖๑ 
๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑

โฆษณาและ
เผยแพรํ 

เพื่อจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมีมอเตอร๑ไฟฟูา  
ขนาดเส๎นทแยงมุม  100  น้ิว โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 13,๐๐๐ - - 
 

ส านัก 
งานปลัด 

 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูา
และวิทยุ 

เพื่อจัดซ้ือ เครื่องเสียงส าหรับห๎องประชุม 
จัดหาโดยการวิธีสืบราคาจากท๎องตลาด 

- - 50,๐๐๐ - - 
 

ส านัก 
งานปลัด 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ๑  ครุภัณฑ๑
ส ารวจ 

เพื่อจัดซ้ือเทปวัดระยะแบบสายไฟ จัดหา
โดยการวิธีสืบราคาจากท๎องตลาด  

- - 5,๐๐๐ - - 
 

กองชําง 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑
หรือ 
การแพทย๑ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพํนหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท รวม 
100,000 บาท จัดหาโดยการวิธีสืบราคา
จากท๎องตลาด 

- - 100,๐๐๐ - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
โฆษณาและ
เผยแพรํ 

เพื่อจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมีมอเตอร๑ไฟฟูา  
ขนาดเส๎นทแยงมุม  100  น้ิว โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 13,๐๐๐ - - 
 

ส านัก 
งานปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน่ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ๑อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค๑(Smart Card Reader) ราคา 
700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถ
อํานและเขียนข๎อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค๑(Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได๎ - มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 4.8 MHz - สามารถใช๎
งานผํานชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ 
USB ได๎ - สามารถใช๎กับบัตรแบบ
อเนกประสงค๑ (Smart Card) ที่ใช๎
แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได๎เป็นอยํางน๎อย 

- - 700 - - ส านัก 
งานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 


