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ส่วนที่ ๑ 
 

 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  สภาพเดิมของต าบลทุ่งชมพูส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนหนาแน่น  และได้แยกหมู่บ้านจาก
บ้านห้วยขี้หนูเนื่องจากรัฐบาลได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2506  
ท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณหมู่บ้าน  ท าให้ผู้คนอพยพไปอยู่ต่างถิ่น  บ้างก็ย้ายจากที่เดิมไปอยู่ในท าเลที่มีลักษณะ
เนินสูง  และได้ท าการก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช  2510  และตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพภูมิ
ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีหมู่บ้านที่แยกออกจากบ้านห้วยขี้หนูจ านวน  8  หมู่บ้าน  
              องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง
ชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากกอ าเภอภูเวียงประมาณ  25  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งชมพู ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 16 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2539  โดยมีนายณรงค์    ฐิติญาณวิโรจน์    ก านัน
ต าบลทุ่งชมพู   เป็นประธานกรรมการบริหารต าบลทุ่งชมพูโดยต าแหน่งคนแรก   และนายสุภาพ  โสภา   เป็น
ประธานกรรมการบริหารคนที่ 2   ต่อมาได้เปลี่ยน  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปัจจุบันมี นาย
สุรินทร์  หล้าแก้ว  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู      ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อ วันที่  20  ตุลาคม  
2556 

ทิศเหนือ ติดกับเขตเขื่อนอุบลรัตน์ 
   ทิศใต้  ติดกับต าบลนาหว้า – ต าบลหนองกุงธนสาร 
   ทิศตะวันออก ติดกับเขตเขื่อนอุบลรัตน์ 
   ทิศตะวันตก ติดกับต าบลหว้าทอง 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต ายลทุ่งชมพู

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูโดยทั่วไปพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน และอยู่ใกล้

เขื่อนเก็บน้ าจึงท าให้หน้าฝนบ้างปีเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ติดกับริมเขื่อนส่วนในฤดูแล้งก็ท าให้น้ าแห้งขอด
ท าให้ประชาชนขาดแคนน้ าในการอุปโภคบริโภคท าไร่ท าสวน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู

หนาว ฤดูร้อน 
1.4  ลักษณะของดิน 
ต าบลบ้านทุ่งชมพู มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  41.1  ตารางกิโลเมตร  

หรือ ประมาณ  10,397  ไร่  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่
แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  
   บ้านทุ่งชมพู  หมู่ 1 มีเนื้อที่ 3,067 ไร่ 
   บ้านห้วยขี้หนู  หมู่ 2 มีเนื้อที่ 2,133 ไร่ 
   บ้านดอนดู่  หมู่ 3 มีเนื้อที่ 2,853 ไร่ 

บ้านโคกสงเปือย  หมู่ 4 มีเนื้อที่  1,224 ไร่ 
บ้านกุดแคน  หมู่ 5 มีเนื้อที่ 1,346 ไร่ 
บ้านหนองพลวง  หมู่ 6 มีเนื้อที่ 1,582 ไร่ 
บ้านดอนเพ่ิม  หมู่ 7 มีเนื้อที่ 1,560 ไร่ 
บ้านพระบาทโนนคูน หมู่ 8 มีเนื้อที่ 2,102 ไร่ 

เขตต าบลบ้านทุ่งชมพูเป็นดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย และเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนหิน 
เหมาะแก่การปลูกข้าวล า ท าไร่ ท าสวน 
 

 
2.1  เขตการปกครอง   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู เต็มหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  โดย

แยกพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่  1  ชื่อ  บ้านทุ่งชมพู    มี  นายสุรเดช      เขียวหนู เป็นก านันต าบลทุ่งชมพู 
 หมู่  2  ชื่อ  บ้านห้วยขี้หนู   มี  นายหนูเที่ยง    หงษ์วิลัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  3  ชื่อ  บ้านดอนดู่    มี  นายบวร        พิลาคง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  4  ชื่อ  บ้านโคกสงเปือย   มี  นายวิเชียร     สีสอน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  5  ชื่อ  บ้านกุดแคน    มี  นายอธิชา     เมืองสม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  6  ชื่อ  บ้านหนองพลวง   มี  นายประจักษ์    สิงห์เพ็ง    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  7  ชื่อ  บ้านดอนเพ่ิม   มี  นายวิชัย         ธงอาษา           เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่  8  ชื่อ  บ้านพระบาทโนนคูณ   มี  นายประเสริฐ  เหง้าปูน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา ต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจานวน 8 หมู่บ้าน 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
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โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ด้านฝุายการเมืองประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน 
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒ 
คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน ปัจจุบันมีผู้ดารงต าแหน่ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น ๑ คน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
จ านวน ๓ คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู จ านวน ๑5 คน ลาออก 1 คน รวมเป็นบุคลากร
ฝุาย การเมือง จานวน 19 คน ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 คณะผู้บริหาร 

1. นายสุรินทร์     หล้าแก้ว                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสะอาด      ศรีไพร                      รองนายก  อบต. 
3. นายสมาน        ธนะกิจ                     รองนายก  อบต. 
4. นางอุมาพร      นาถาดทอง                 เลานุการนายก  อบต. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. นายประดิษฐ์   บุญไตรย์       ประธานสภาฯ 
2. นายนิคม        ฝุายบุญ                         รองประธานสภาฯ 
3. นายหนูรัตน์     ลิโปู                             สมาชิก อบต. หมู่ 1 
4. นายก าจร        โนนชัย                         สมาชิก อบต. หมู่ 2 
5. นายศักดิ์สยาม  พรหมโคตร                    สมาชิก อบต. หมู่ 2 
6. นายบัวสอน     คงทรัพย์                       สมาชิก อบต. หมู่ 3 
7. นางสมสี         ผะดาการ                      สมาชิก อบต. หมู่ 3 
8. นายเสถียร     ศรีไพร                         สมาชิก อบต. หมู่ 4 
9. นางประยุ      วรรณสุพ้ิง                     สมาชิก อบต. หมู่ 4 
10. นายค าใหม่    พนาพัฒน์                      สมาชิก  อบต. หมู่ 5 
11. นายส ารวย    นามศรี                         สมาชิก  อบต. หมู่ 5 
12. นายศักดา     นุประพันธ์                     สมาชิก อบต. หมู่ 6 
13. นายสาทร     จ าปารอด                      สมาชิก อบต. หมู่ 7 
14. นางนวลจันทร์  สนิพันธ์                      สมาชิก  อบต. หมู่ 7 
15. นายนิวัตร       ชานนทร์                     สมาชิก  อบต. หมู่ 8 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอภูเวียง  

ของต าบลทุ่งชมพู มีจ านวนทั้งสิ้น  4,760  คน  จ าแนกเป็นชาย  2,408  คน  หญิง  2,352  คน    
จ านวนครัวเรือน  1,216  ครัวเรือน   

  
 

หมู่ 
       

บ้าน 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

 
จ านวน

ประชากรชาย 

 
จ านวน

ประชากรหญิง 

 
รวม 

1 บ้านทุ่งชมพู 211 351 360 711 
2 บ้านห้วยขี้หนู 149 280 293 573 
3 บ้านดอนดู่ 212 467 426 893 
4 บ้านโคกสงเปือย 145 282 270 552 
5 บ้านกุดแคน 138 287 258 545 
6 บ้านหนองพลวง 163 314 344 658 
7 บ้านดอนเพ่ิม 75 153 135 288 
8 บ้านพระบาทโนนคูณ 174 277 268 545 

รวม 1,267 2,411 2,354   4,765  
ข้อมูล ณ  เดือนกรกฎาคม  2564 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 369 376 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 1,750 1,654 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 292 324 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,411 2,354 ทั้งสิ้น  4,765  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอภูเวียง ณ เดือน  ข้อมูล ณ  เดือนกรกฎาคม  2564 
 

 

4.1  การศึกษา 
 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง คือ 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธานี  มีเด็กทั้งหมด         58     คน 
      เด็กชาย          32    คน    เด็กหญิง        26      คน   ครูผู้ดูแลเด็ก   6    คน 

๓.  ประชากร 

4.  สภาพทางสังคม 
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-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอาคเนย์ มีเด็กทั้งหมด  33      คน 
      เด็กชาย        20      คน      เด็กหญิง      13      คน   ครูผู้ดูแลเด็ก    7  คน 
  
 

4.1.2  โรงเรียนประถมศึกษา  มีจ านวน  5  แห่ง  สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  ดังนี้ 

  -  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู หมู่  1 
  -  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพ่ิมวิทยา  หมู่  2 
  -  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา  หมู่  4 
  -  โรงเรียนบ้านกุดแคน  หมู่  5 

-  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  หมู่  6 
           4.2 สาธารณสุข 
      ต าบลทุ่งชมพู มีสถานพยาบาล จ านวน    1   แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
ชมพู ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่  4 และหน่วยบริการกู้ชีพประจ าต าบลทุ่งชมพู  ซึ่งได้ให้บริการด้าน
สาธารณสุขและบริการกู้ชีพฉุกเฉิน ในเขตต าบลทุ่งชมพู และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 ๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูก็ได้ด าเนินการ
ปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ใหเ้กิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเฝ้าระวังทั้งหมดจานวน 8 หมู่บ้าน 

๔.5  การสังคมสังเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
 
 
 
 
 5.1 การคมนาคม   
  ต าบลทุ่งชมพูมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข  ขก 3212 บ้านโคกสหกรณ์ ถึง  บ้านทุ่ง
ชมพู  ขก 3211  บ้านทุ่งชมพู  ถึง  บ้านกุดแคน   
  5.2  การไฟฟ้า   
   เขตต าบลทุ่งชมพู  เป็นชุมชนชนบท  ระบบการไฟฟูา ขยายทั่งถึงทั้งต าบล  ประชากรมีไฟฟูา
ใช้ครบทุกครัวเรือน  ท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆเกือบทุกครัวเรือน 
  ๕.๓ การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร
จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมี
ปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูได้แก้ไขปัญหา
โดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป   
 5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก
ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู ่

     5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจนัทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  และมีท่ารถขนส่ง  จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่ตัวอ าเภอภูเวียง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  
และทุกวัน  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
  -  องค์การบริหารส่วนทุ่งชมพู  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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6.1  การเกษตร 
1.รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี มีดังนี้ 

ที ่ พื้นที่ รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 
1 บ้านทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 56,632.32 
2 บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 56,573 
3 บ้านดอนดูห่มู่ที่ 3 48,005 
4 บ้านโคกสงเปื่อย หมู่ที่ 4 59,673 
5 บ้านกุดแคน  หมู่ที่ 5 56,690 
6 บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 6 56,690 
7 บ้านดอนเพ่ิม หมู่ที่ 7 55,697 
8 บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 50,116 

    
2.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน มีดังนี ้

ที ่ พื้นที่ รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี 
1 บ้านทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 169,104.90 
2 บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 134,249 
3 บ้านดอนดูห่มู่ที่ 3 189,121 
4 บ้านโคกสงเปื่อย หมู่ที่ 4 157,372 
5 บ้านกุดแคน  หมู่ที่ 5 237,020 
6 บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 6 237,020 
7 บ้านดอนเพ่ิม หมู่ที่ 7 164,107 
8 บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 190,708 

 
 6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ
ในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีแหล่งบริการรีสอทและร้านอาการ/คาราโอเกะ 
มีแค่ร้านค้าขายของช าภายในหมู่บ้านเท่านั้น  
 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จ านวน  8  แห่ง  
  

     ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มวันละบาท     1  กลุ่ม 
- กลุ่ม อพร.      ๑ กลุ่ม 
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร     ๑ กลุ่ม 
- กลุ่มแปรรูป                                  3 กลุ่ม 
- กลุ่มจักสาน      ๑ กลุ่ม 
- กลุ่มจักสาร      1 กลุ่ม 
-กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ     1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุ     1 กลุ่ม 

   ๖.๘ แรงงาน 
    ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานา ปลูกข้าว 

ท าไร ่ท าสวน เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในต าบลทุ่งชมพู  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  9  แห่ง คือ 
 1. วัดธานี                 ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านทุ่งชมพู 
 2. วัดทองประสิทธิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  2   บ้านห้วยขี้หนู 
 3. ส านักสงฆ์ทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่  2   บ้านห้วยขี้หนู 
 4. วัดโพนทองดอนไข  ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านดอนดู่ 
 5. วัดอาคเณย์   ตั้งอยู่หมู่ที่  4   บ้านโคกสงเปือย  
 6. วัดบูรพาราม   ตั้งอยู่หมู่ที่  5   บ้านกุดแคน 
 7. วัดปุาศิลาอาสน์           ตัง้อยู่หมู่ที่  6   บ้านหนองพลวง 
                   8. วัดเวฬุวนาราม             ตั้งอยู่หมู่ที่  7   บ้านดอนเพิ่ม 
 9. วัดพระบาทโนนคูณ  ตั้งอยู่หมู่ที่   8  บ้านพระบาทโนนคูณ 
 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญผ้าเหวด    ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีกราบไหว้รอยพระพุทธบาท  ประมาณเดือน  เมษายน 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

-  ประเพณีวันสงกรานต์ลดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญยอดห้วย    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญเบิกบ้าน    ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 
-  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน   ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน 
-  ประเพณีบุญข้าวสาก    ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีบุญตักบาทเทโว   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก  สานแห สานกล่องข้าว 
  ภาษาถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสานเวียงจันทร์ 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลทุ่งชมพูได้มีสินค้าพ้ืนบ้านและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ปลาวง หรือปลา
แหงตากแดด เพราะต าบลทุ่งชมพูอยู่ใหญ่ริมเขื่อนอุบลรัตน์ ส่วนมากจะแปรรูปการเกษตรเพ่ือเป็นของฝากของ
ที่ระลึก 
 
 
 

8.๑ น้ า ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  -  ล้าน้้า,ล้าห้วย  จ้านวน   5    สาย 
  -  บึง,หนอง  จ านวน   14   แห่ง 
  -  ฝาย   จ านวน  10   แห่ง 
  -  บาดาลบ่อโยก  จ านวน   37   บ่อ 

8.๒ ป่าไม้   
-  ป่าชุมชนบ้านทุ่งชมพู   ประมาณ        80              ไร่ 

  -  ปุาชุมชนบ้านห้วยขี้หน ู  ประมาณ        25              ไร่ 
  -  ปุาชุมชนบ้านหนองพลวง  ประมาณ       180            ไร ่
  -  ปุาชุมชนบ้านดอนดู่   ประมาณ        50              ไร่ 

 
8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูไม่มีภูเขา 
 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  
ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

๑๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค 
- บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 

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



 

๑๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ส่วนที่ 2 
 
 
  
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้
ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา /
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ 
และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/
โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพราะหาก
ไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 
ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

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

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 



 

๑๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
          ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑ .๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
          ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                   
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
         ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  
 เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2561-2565) 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อ 
๓.2เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
3.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.2. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  การคลัง และ

พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.4.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ  สินค้า

และบริการ  
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3.4.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.4.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.4.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ บนฐานของความเป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

๓.4.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    

๓.4.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ สนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการ   

๓.4.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.4.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ ส นั บ ส นุ น  บ ริ ก า ร
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี ประสิทธิภาพ  
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
๔.๔.พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 5. ด้านความม่ันคง 

๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา ภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ   

๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ   

๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
 ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
 ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 
ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
 ๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง ปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการ
ประกอบกิจการน าประปาในภาพรวมของประเทศ  
 ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
  ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม  
 ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิต
และการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
 ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ ความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SustainableDevelopmentGoals:SDGs)
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1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์/ขอนแก่น/สารคาม/ร้อยเอ็ด) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยวและ
การลงทุนสู่สากล” 
เป้าประสงค์รวม 

๑. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
๒. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔. เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัดรวม 
๑. ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
๒. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP 
๓. ร้อยละมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
๔. ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์:  

1.เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตพัฒนาและสร้างมูลค่า 
2.เพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์: 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
2.พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับความเจริญด้าน

อุตสาหกรรม 
3.ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4.จัดหาช่องทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
กลยุทธ์: 

1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
2.พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์:  

1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 



 

๑๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

สรุปแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคม
คุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีรายละเอียดดังนี้ กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2560)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  :   

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง  
เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE) 
    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 

  
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

  
    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

 

 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

๑๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 

            
 
  
 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 แผนงาน 
  1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 

 

ต าบลทุ่งชมพูน่าอยู่คู่คุณธรรม    น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

ลือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอันล้ าค่า  เน้นการศึกษาเด่น  

เป็นถิ่นธรรมาภิบาลก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  เพิ่มผลผลิตตามแนวคิดของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร ์

การแก้ไข
ปัญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตร ์

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ 

การเมืองและ
การบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ยุทธศาสตร ์

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนมัยท่ี

ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพสร้างงาน 

สร้างรายได้ 
อย่างย่ังยืน 

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การคมนาคม
ขนส่ง  

มีประสิทธิภาพ 
สามารถ

ตอบสนอง 

ความต้องการ
ประชาชนอย่าง

เป้าประสงค ์

ประชาชน 
เยาวชน ได้รับ
การศึกษา ตาม
นโยบายของรัฐ           
มีความสามัคคี 

ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

ในวันส าคัญ 
ทางศาสนา  

และร่วมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษา

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละ
ภูมิปญัญาท้องถิน่

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 

ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมี

สุขภาพ 

ร่างกายท่ี

แข็งแรง มี

ความรู้ความ

เข้าใจทันต่อ

โรค ต่างๆ  

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมี
จิตส านึกและมี

ส่วนร่วม 

ในการดูแล 
รักษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมมากขึ้น 

 

เป้าประสงค ์

6 



 

๑๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  9) แผนงานการพาณิชย์ 
  10)แผนงานเคหะและชุมชน 
  11)แผนงานงบกลาง 
 
2.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-   จัดหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
-   ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ยาฆ่าแมลงที่ท าจากพืชธรรมชาติในการท าการเกษตร 
-   ส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพในการท าการเกษตร 

การพัฒนาด้านสังคม 
-  จัดท าโครงการต้านยาเสพติด อบรมเด็กและเยาวชนให้เห็นโทษและพิษภัยยาเสพติด 
-  ส่งเสริมให้คนพิการและเด็กยากจนสามารถดูแลตนเองได้ 
-  ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกายโดยจัดสร้างสนามกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
-  การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้พิการ เด็กยากจน ผู้ติดยาเสพติด คนพิการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

แผนงาน 

การน าไปปฏิบัต ิ



 

๑๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

-  ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดจากโจรผู้ร้าย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
-  รณรงค์การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย     
    การใช้ยาประเภทต่างๆ การบริโภคอาหารที่ถูกวิธี การเลิกสูบบุหรี่ 
-  จัดหาอาหารเสริมให้กับเด็กท่ีขาดสารอาหาร 
-  จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
-  นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน 
-  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   อบรมประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิ การมีส่วนร่วมทางการเมือง     
     บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-   การปรับปรุง ซ่อมแซม ทางคมนาคมให้มีสภาพดี มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
-   ติดตั้งไฟฟูาให้ความสว่าง เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-   มีระบบการสื่อสารที่ดีและทั่วถึง  
-  ขุดลอกและก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-  จัดท าโครงการประปาหมู่บ้านให้มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

-  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีด้วยดีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับส่วน
ราชการในเขตต าบลทุ่งชมพูและองค์กรอ่ืนๆ 

-  ได้มีการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานและ 
ลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

  -  คณะผู้บริหารสามารถด าเนินงานการพัฒนาในต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ด าเนินการปรับปรุงสภาพพ้ืนดินให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
-  ราษฎรร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม รักษาความสะอาดของชุมชน 
-  บริการรถเก็บขยะและน าขยะมูลฝอยมาก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดล าดับความเร่งด่วน
และไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึง
สามารถด าเนินการได้ไม่เตม็ 100 เปอร์เซ็นต์ 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจของ 
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมและ
ในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ 



 

๒๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 

  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนการส ารวจพื้นที่เปูาหมายพัฒนา สามารถสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. มีเขตพ้ืนที่ติดเขื่อนอุบลรัตน์ ท าให้เป็นแหล่งจ าหน่ายปลาน้ าจืด สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

สามารถน าเสนอปัญหาและความต้องการได้อย่างชัดเจน 
3. ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านมีบุคลากร ผู้น า กลุ่มผู้น าที่ศักยภาพ เช่น คณะกรรมการ

ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกสภาต าบล เป็น
ต้น 

4. ท้องถิ่นมีงบประมาณสามารถด าเนินการตามโครงการพัฒนา   สามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของคนในชุมชนได้ตามจ านวนงบประมาณที่พึงด าเนินการได้ 
โดยเฉาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

5. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ซึ่ง
หมายถึง การจัดสรรงบประมาณสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุดของกลุ่มเปูาหมายหรือพ้ืนที่เปูาหมายนั่นเอง  

6.   มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  5  แห่ง สามารถรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
7.   มีเส้นทางคมนาคม ลาดยางตลอดสาย เชื่อมระหว่างต าบลและอ าเภอภูเวียง ได้อย่าง 
      สะดวก 
8. มีสถานีอนามัย ประจ าต าบล  1  แห่ง และหน่วยกู้ชีพ  สามารถรองรับผู้ปุวยภายในเขต

ต าบลได้อย่างเพียงพอ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. งบประมาณของท้องถิ่นมีอย่างจ ากัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนได้ครบทุกพ้ืนที่/ชุมชนในห้วงระยะเวลาเดียวกัน 
2. ขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณมีหลายขั้นตอน  ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม                                                                  
3. ระบบขนส่ง (รถโดยสารประจ าทาง) มีจ านวนเที่ยวเดินรถน้อยไม่เพียงพอ 
4. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมไม่สะดวก ถนนบางแห่งช ารุด บางแห่งยังเป็น

ถนนลูกรัง ระบบก าจัดขยะยังไม่ดีพอ ขาดไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ไฟฟูาตามถนนและ 
5. เส้นทางที่ส าคัญ โทรศัพท์สาธารณะระบบน้ าประปาและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีพอ 
6. บางพ้ืนที่ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร อุปโภคและบริโภคและประชาชน

บางส่วนยังไม่มีที่ท ากิน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



 

๒๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

7. การรวมกลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ ยังไม่เข้มแข็ง ขาดความรู้ในการบริหารและจัดการ
องค์กร 

8. ประชากรยังมีการ อพยพ  ย้ายถิ่น เนื่องจากขาดอาชีพเสริม 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ ทางการคลังที่

เข้มแข็ง มั่นคง มีอิสระด้านการเงิน การคลัง และปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใส
สะอาด 

2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2543  ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชัดเจนมาก
ขึ้น 

3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้มี
ความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพด้านท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย และยังมีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 

 
ภัยคุกคาม (Threats) 

1. มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น วาตภัย ภัยแล้ง และยังมีปัญหาแหล่ง
น้ าตื้นเขิน อุดตัน  

2. ปัจจัยเสี่ยงในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ขยะ การว่างงาน การพนัน ปัญหายา
เสพติด กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมท่ีส่งผลด้านลบ ต่อชุมชนและเยาวชนในพื้นท่ี 

3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองท้องถิ่น ในระดับต่ ามาก และรู้บทบาท
หน้าที่ของประชาชนในการก ากับติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย 

4. ขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานและนโยบายระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง
ของการแก้ปัญหาของประชาชนตามหลักการของการกระจายอ านาจ 

5. ความไม่ชัดเจนของการประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูในปีท่ีผ่านมา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์

รวม คือ การพัฒนาและให้ความส าคัญในทุกด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามปัญหาและความ



 

๒๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเฉพาะโครงการคลองส่งน้ าที่เชื่อมต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา บ้านหนองพลวง รวมถึงถนนสายหลักภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ให้ประชาชน
ได้สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความคงทนแข็งแรงยิ่งขึ้น แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตรอก/ซอยแต่ละ
หมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ส่ วนการพัฒนาน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคได้จัดท าโครงการประปาหมู่บ้านได้ครบทุกหมู่บ้าน สามารถบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ทั้งการฝึกอบรมและการสนับสนุน

งบประมาณตามความเหมาะสมเพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้  ลดค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น   
ทางด้านสังคม ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของชาติ 
โดยการส่งเสริมกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การฝึกอาชีพอันจะสามารถแก้ไขปัญหาการอพยพแรงงาน
ได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นด้านสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องมาตลอด 
 
 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม/โครงการต่างๆ  เช่น  อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)  วัสดุการศึกษา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  เป็นต้น ทั้งระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ยังให้
ความส าคัญในกิจกรรมส าคัญทางศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  โดยสนับสนุน
งบประมาณและร่วมด าเนินโครงการอาทิ เช่น  โครงการทอดเทียนพรรษาบ้าน  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  
โครงการประเพณีวันสงกรานต์  เป็นต้น 

 ด้านสาธารณสุข 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้มุ่งเน้นให้ประชาชน  สนใจในการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือสร้างสุขภาพที่แข็งแรง  โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาไห้ทุกหมู่บ้านตามความต้องการของหมู่บ้านทุกปี  ส่วนการ
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออก  ได้จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบทและเคมีภัณฑ์เพ่ือ
ด าเนินการปูองกันโรคร่วมกับสถานีอานามัย  อสม.  หมู่บ้าน  และประชาชนเป็นประจ าทุกหมู่บ้าน  และ
ประชาชนเป็นประจ าทุกปี  ส่วนโรคพยาธิต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ระมัดระวังเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการทิ้งสิ่งปฏิกูล  ที่ไม่ได้มาตรฐานการบ าบัด  ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้อนุญาตไห้
เอกชนด าเนินการสูบส้วมและน าไปท้ิงที่เอกชนเอง  ทั้งนี้  ได้ติดตามสอดส่องมิไห้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่    
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่มักมีปัญหาลักลอบ  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจาก
เอกชนรายอ่ืน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลได้มุ่งเน้นการแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรปุาไม้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกปุา  และเน้นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยจัด
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งบประมาณจัดท าโครงการปลูกปุา เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชน ทางด้านทรัพยากรน้ าได้รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัดคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  ด้านการบริหารองค์กรที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น  การจัดท าโครงการบริการทุกหมู่บ้าน  โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือที่จะได้รับ
ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมาจัดท าเป็นกิจกรรม/โครงการให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และมีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าโดยการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่มในการ
ท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี 
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3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20  ปี 

ยุทธศาสตร ์
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การปรบัสมดลุ 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร ์

การสร้างความ 

เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
การเพ่ิมประสิทธภิาพ 

และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโล

จิสติกส ์

ยุทธศาสตร ์
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

และภูมภิาค 
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 ยุทธศาสตร์ 

 จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 

พัฒนา เศรษฐกิจ ให้มี
ความมั่นคงและมี

ความสามารถทางการ
แข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 

การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตการแปรรูป การค้า 
พืชเศรษฐกิจให้มีความ

เข้มแข็ง  
  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมการค้า การ
บริการ การลงทุนและ

พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 

การเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก

กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ า
โขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 

การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนา 

 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาเมืองและชุมชน
  

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร ์

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาการเกษตร
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์

การเสริมสร้างสขุภาพ 

ยุทธศาสตร ์

การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่
การแข่งขนัภายใตหลักป
รัญชาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใต้หลักธรร

มาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร ์

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนมัยที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต

และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร ์

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนมัยที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต

และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สร้างงาน  

สร้างรายได้ อย่าง
ยั่งยืน 

ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การคมนาคมขนส่ง  

มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง 

ความต้องการ
ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 

 

เป้าประสงค์ 

ประชาชน เยาวชน 
ได้รบัการศกึษา ตาม

นโยบายของรัฐ           
มีความสามัคคี 

ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม 

ในวนัส าคัญ 

ทางศาสนา  

และร่วมอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู 
รักษาศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมี

สุขภาพ ร่างกาย

ที่แข็งแรง มี

ความรู้ความ

เข้าใจทันต่อโรค 

ต่างๆ  

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วม 

ในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

เป้าประสงค์ 

6 เป้าประสงค์ 
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เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 

สนับสนุน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกจิ 

 

กลยุทธ ์

16 กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และท าการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ที่ 4 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

ด้านการศึกษา 
สาธารณสขุ  

กลยุทธ์ที่ 5 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ผู้ยากไร้ และ

กลยุทธ์ที่ 6 

ส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 

ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มองค์กร

ประชาชนให้มี 

ความเข้มแข็ง  

กลยุทธ์ที่ 8 

ป้องกัน บ าบัด  

ฟ้ืนฟู ติดตามและ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 9 

สนับสนุนด้าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 

ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 11 

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเกษตร  

ด้านการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 12 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 13 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  

สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ

กลยุทธ์ที่ 14 

ส่งเสริมให้ประชาชน
น าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการ 

กลยุทธ์ที่ 15 

พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ เพ่ือ

ให้บริการประชาชน
อย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่ 16 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฎิบัติงานในด้านต่างๆ 
ของ อบต. ภายใต้หลัก



 

๒๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

1.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

จ านวน 39 โครงการ 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

 

จ านวน 1 โครงการ 



 

๓๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

จ านวน 42 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการการคมนาคมขนส่ง 

มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

จ านวน 2 โครงการ 



 

๓๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

3.  ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

จ านวน 22 โครงการ 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

จ านวน 27 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา ตามนโยบายของรัฐ  มีความสามัคคี  

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 



 

๓๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

จ านวน 11 
โครงการ 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
จ านวน 32 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

จ านวน 3 โครงการ 

 

 

งบกลาง 

 

จ านวน 3 โครงการ 



 

๓๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนมัยที่ดี 

 

จ านวน 23 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ความเข้าใจทันต่อโรค ต่างๆ 

 



 

๓๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ทรพัยากรธรรมชาตและสิ่งแวดลอ้ม 

 

จ านวน 11 โครงการ 

 

 

เป้าประสงค ์

 

ประชาชนมีจิตส านึกและมสี่วนร่วมในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 

 



 

๓๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

Strategy  Map 

 

ต าบลทุ่งชมพูน่าอยู่คู่คุณธรรม    น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

ลือเร่ืองประเพณีวัฒนธรรมอันล้ าค่า   เน้นการศึกษาเด่น  

เป็นถิ่นธรรมาภิบาลก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร ์

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนมัยที่ดี 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต

และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

สร้างงาน  
สร้างรายได้ อย่าง

ยั่งยืน 
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์ 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
การคมนาคมขนส่ง  

มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง 

ความต้องการ
ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
 

เป้าประสงค ์
ประชาชน เยาวชน 
ได้รับการศึกษา ตาม

นโยบายของรัฐ           
มีความสามัคคี 

ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม 

ในวันส าคัญ 

ทางศาสนา  
และร่วมอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู รักษา

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี

สุขภาพ ร่างกาย

ที่แข็งแรง มี

ความรู้ความ

เข้าใจทันต่อโรค 

ต่างๆ  

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีจิตส านึก

และมีส่วนร่วม 
ในการดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมมากขึ้น 

 

เป้าประสงค์ 

6 เป้าประสงค์ 



 

๓๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 

สนับสนุน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางเศรษฐกจิ 

 

กลยุทธ ์

16 กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาแหล่งน้ า 

เพ่ือการอุปโภค  

บริโภคและ

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ที่ 4 

ส่งเสริมและ 

สนับสนุน 

ด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

กลยุทธ์ที่ 6 

ส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 

ส่งเสริมและ
พัฒนา 

กลุ่มองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 8 

ป้องกัน บ าบัด  

ฟ้ืนฟู ติดตาม 

และช่วยเหลือ

กลยุทธ์ที่ 9 

สนับสนุนด้าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 10 

ส่งเสริมให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 11 

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเกษตร  

ด้านการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 12 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 13 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  

สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 14 

ส่งเสริมให้ประชาชน 

น าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 15 

พัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

ด้านต่างๆ เพ่ือ

กลยุทธ์ที่ 16 

ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วม 

 

แผนงาน 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานการรักษา 
 

แผนงานการศึกษา 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานงบกลาง แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน 



 

๓๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ส่วนที่ 3 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการแก้ไข้ปัญหา
ความยากจน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 
ทุ่งชมพู 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 

2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

3 ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

4 ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ด้านการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

งบกลาง 

5 ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

6 ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



 

๓๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

                                                                                                  องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี

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. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

            

1.1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 40,000 2 
 

40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

1.2 แผนงานเกษตร 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
รวม 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000 

2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน             

2.1แผนงานเคหะและชุมชน 42 2,640,000 42 2,640,000 42 2,640,000 42 2,640,000 42 2,640,000 210 13,200,000 
2.2แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

23 5,101,600 23 3,941,600 16 3,370,000 11 1,293,800 7 746,000 80 14,453,000 

รวม 65 7,741,600 65 6,581,600 58 6,010,000 53 3,933,800 49 3,386,000 290 27,653,000 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬา ศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

            

3.1แผนงานการศึกษา 17 4,435,000 17 4,545,000 17 4,665,000 17 4,775,000 17 4,950,000 85 23,370,000 

3.2แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

11 405,000 11 405,000 11 425,000 11 4,250,000 11 425,000 55 2,085,000 

รวม 28 4,840,000 28 4,950,000 28 5,090,000 28 9,025,000 28 5,375,000 140 25,455,000 

             

แบบ ผ. 01 



 

๓๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

                                  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี
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) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสังคม 
เศรษฐกิจการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

            

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 735,000 10 735,000 10 735,000 11 985,000 11 985,000 52 4,175,000 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

10 555,000 10 540,000 9 535,000 9 535,000 9 555,000 47 2,185,000 

4.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

14 570,000 14 570,000 14 570,000 14 570,000 14 570,000 70 2,850,000 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12 654,000 12 654,000 12 654,000 12 654,000 12 654,000 60 3,270,000 
4.5 งบกลาง 7 7,915,120 7 8,235,932 7 8,571,837 7 8,923,537 7 9,291,906 35 42,938,366 

รวม 53 10,429,120 53 10,734,932 42 11,065,837 53 11,667,537 53 12,055,906 264 55,418,366 
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยที่ดี 

            

5.1แผนงานเสาธารณสุข 13    349,000 13 349,000 13 349,000 13 349,000 13 349,000 65 1,745,000 
รวม 13 349,000 13 349,000 13 349,000 13 349,000 13 349,000 65 1,745,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

6.1แผนงานการเกษตร 15   415,000 15   415,000 15   415,000 15   415,000 15   415,000 15   415,000 
รวม 15 415,000 15 415,000 15 415,000 15 415,000 15 415,000 15 415,000 

รวมทั้งสิ้น 178 23,854,720 178 23,110,532 160 23,009,837 166 25,470,337 162 21,660,906 844 
 

111,086,366 

แบบ ผ. 01 



 

๔๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

             

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
   ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 
 

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 
 
 

โครงการทีน่ ามาจากแผนพฒันา
หมู่บ้านและแผนชุมชน 

9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 45 7,200,000 

รวม 9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 9 7,200,000 45 36,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ. 01/1 



 

๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประกวดหมู่บ้าน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต าบล 

เพื่อส่งเสริมสร้างความ
พอเพียงแก่ประชาชน 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพอเพียงของ
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การฝึกอบรม
ประชากรจ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

( ขั้นต่ าตัวแทน
หมู่บ้านละ 5 คน) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับการ
ฝึกอบรมร้อย
ละ 80 มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร้างรายได้และ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดัฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
     1.2แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง
จัดท าโคกหนองนา 

เพื่อส่งเสริมสร้างความ
พอเพียงแก่ประชาชน 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความพอเพียง
ของประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

4 โครงการปลูกผักสวนครัว
รั่วกินได ้

เพื่อให้ความรู้แนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การฝึกอบรม
ประชากรจ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

( ขั้นต่ าตัวแทน
หมู่บ้านละ 5 คน) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับการ
ฝึกอบรมร้อย
ละ 80 มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร้างรายได้และ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านกัปลดัฯ 

 

รวมจ านวน 4 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
   2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านทุ่งชมพูถึง
นานายบัวพันธ์ พิมพ์ศรี 
(สายบ้านนาล้อม) หมู่ที่ ๑  
(เสนอโดยประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ ๑  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

2 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนาพ่อหนูกัน สัก
ขวา ถึงนานางบังอร ยา
พันธ์   (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ ๑  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

3 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากเส้นบ้านนาง
ดอกรัก ค าผาลา ถึงนา
นางแสง นานวด   (เสนอ
โดยประชาคม ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากทุ่งชมพู ถึงนา
นายเสถียร ขอนรัง หมู่ที่ 
๑  (เสนอโดยประชาคม 
ม. ๑) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ ๑  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

5 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากท่ีนายศักดิส์ยาม 
พรหมโคตร ถึงบ้านนาย
ทองแดง เรืองศักดิ์ เสา 4 
ต้น ม.2 (เสนอโดย
ประชาคม ม.2) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนายเด่น 
หล้าแหล้ ถึง บ้านนายผัน 
ประเสริฐสุข เสา 6 ต้น ม.
2 (เสนอโดยประชาคม ม.
2) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางบุญแพง 
ถึงบ้านนายสนิท  สอนโพธ์ิ 
เสา 9 ต้น ม.2 (เสนอโดย
ประชาคม ม.2) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

8 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านดอนดู่ถึงวัด
ปุาศรีนาวา ม.3 (เสนอ
โดยประชาคม ม.3) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

9 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายทองมา 
โสภา ถึง นายเสถียร บตุ
ตะ ม.3 (เสนอโดย
ประชาคม ม.3) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายสมบรูณ์ 
อ่อนน้อม ถึงนานาย
จ านงค์ แสนนา (เสนอโดย
ประชาคม ม.3) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายบญุตา 
พรมวัง ไป นานางหนู สม
ค าพี้ หมู่ที่ 3   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

12 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายล าพูน 
อ่อนจันทร์ ไป นานาง
ทองด า โสภา หมู่ที่ 3   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางวิไล
วรรณ สิงเพ็ง ถึงบ้านนาย
วิรุฒ ชาวประสงค์ หมู่ที่ 4   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

14 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายสมคดิ โม้ศรี นานายเสถียร 
ศรีไพร ทุ่งนาด้าน(ตะวันตกบ้าน) หมู่ที่ 4   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

15 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางสมจันทร์ 
ธนะภูมิชัย ถึงทางแยกเข้า
วัดปุาศินาวา หมู่ที่ 4   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางเศียร ลา
กุล ถึงนา นายสมคดิ โมส้ ี
หมู่ที่ 4   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า ม.4 จากด้าน
ทิศตะวันออก จากบ้าน
นางเดือนเพ็ญ-บ้านนาย
ชัยรัตน์ โสภา  

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

18 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหน้าบ้านนายอภิ
ชา เมืองสนธ์ ม.5 เสา 4 
ต้น (เสนอโดยประชาคม 
ม.5) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๔๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนายศภุสิทธ์ิ 
ถึงบ้านนายสรรไกร ม.5 
เสา 2 ต้น (เสนอโดย
ประชาคม ม.5) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

20 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงทุ่งนานายพา ประชามร 
หมู่ที่ 5   

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

21 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางอ านวย 
ศรีบุญเรือง ถึง นานายบัว
ลี แสนอู  (เสนอโดย
ประชาคม ม.6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหมู่บ้านถึงวัดปุา
ศิลาอาสน์ (เสนอโดย
ประชาคม ม.6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

 

23 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากแยกบ้านนาง
นิวัต แสนชิว ถึง นา นาย
ประสิทธ์ิ มาลากอง (เสนอ
โดยประชาคม ม.6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

 

24 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนาย
ประเสริฐ ภูวงดาว ถึงทุ่ง
นานายสอน ทองสมุทร 
หมู่ที่ 6   (เสนอโดย
ประชาคม ม.6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางหฤทัย 
โพธ์จันทร์ดี ถึงบ้านนายค า
มี ประเสริฐผล หมู่ที่ 6  
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

26 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานางสุธี คณุ
ประทุม ถึงนางสังวาล 
วรพัฒน์  หมู่ที่ 6  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

27 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางปุาว 
ไมย์โพธ์ิ ถึงบ้านนานายจ
รัน สิทธิธรรม หมู่ที่ 6  
(เสนอโดยประชาคม 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนางวันเพ็ญ 
ศรีทา ถึงบ้านนางทองใหม่ 
ยนนาเรือง หมู่ที่ 6  
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

29 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากสามแยกนานาย
วิเชียน จ าปาบุรี ไปฝุาย
ขมปูน หมู่ที่ 7  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

30 
 
 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายศักดิ์ดา 
ดอนเขื่อนโสม ไปนานาย
สุทธ์ิรักษ์ สารโิด หมู่ที่ 7  
(เสนอโดยประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากนานายหนู สม
เขียว ไป นานายทองสุข 
สมค าพี้ หมู่ที่ 7  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

32 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากเคนอ้อยมติรภู
เวียง ถึง วัดพระบาทโพธิ์
ธาราม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

33 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหมู่บ้านพระบาท
โนนคูณถึงเขตบา้นนาหว้า 
(เสนอโดยประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา นานาย ฉลอง ดาถ่ า 
ถึงเคนอ้อยมิตรภูเวียง 
(เสนอโดยประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

35 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านพระบาท
โนนคูณ ถึงเขตบ้านค า
ใหญ่ (เสนอโดยประชาคม 
ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

36 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านพระบาท
โนนคูณ ถึงเขตบ้านเทพ
รักษา (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูา 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภเูวียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารขยายเขต
ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟ้าและประปา 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการเพิม่หม้อแปลง
ไฟฟูาขนาดใหญ่บ้านทุ่ง
ชมพู ม.1 
สายทางนาล้อม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชน 

หม้อแปลงขนาดใหญ ่ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานสวนสาธารณะ  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการเพิม่หม้อแปลง
ไฟฟูาขนาด (ฝุายศรีจอม) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชน 

(ฝุายศรจีอม). 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนในต าบล
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก าจดัสิ่งปฏิกูล
ประจ าต าบลทุ่งชมพ ู

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

40 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยบ่อขยะประจ า
ต าบลทุ่งชมพู 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

ภายในต าบล
ทุ่งชมพู 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีทิ้ง
ขยะสะดวก 

ท าให้ประชาชนท่ี
สัญจรผ่านไปมา
และที่ดินท่ีอยู่
ใกล้เคียงบ่อขยะ
ไม่ได้รับผลกระทบ 

ส านัก 
งานปลัด 

41 โครงการต าบลก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนาเพื่อลดขยะ
มูลฝอยในชุมชนตาม
นโยบายจังหวัดสะอาด 

เพื่อลดปัญหาขยะ 8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่ง
ชมพ ู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านัก      
งานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง 

1.เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
2.รู้จักการคัดแยก
ขยะพิษก่อนท้ิง 

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

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

รวมจ านวน 42 โครงการ 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๕๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมฝูา
เพดานอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอาคเนย ์

เพื่อซ่อมแซมฝาู
เพดานอาคารเรียน
เนื่องจากเกิดการ
ช ารุด 

ซ่อมแซมฝาูเพดานอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอาคเนย์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

๒๐0,000 - - - - ร้องละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการ
ติดต่อราชการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ประสานงาน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการสร้างรั้วล้อมรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดธาน ี

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยและ
เอกเทศในการ
บริหารจดัการศูนย ์

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดธานี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

1๐0,000 - - - - เด็กร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดธาน ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้ว
ล้อมรอบเป็น
สัดส่วนและดูแล
ความปลอดภัย
ส าหรับเด็กเล็ก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต อบต.ทุ่งชมพู 
จาก ศูนย์กู้ชีพถึงด้านทิศ
ตะวันตก 

เพื่อความสวยงาม
และปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี ส านักงาน
อบต.ทุ่งชมพ ูยาว 500 ม. 

300,000 - - - - ความยาวของ
รั้ว 

มีความสวยงาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมซุม้
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน  

เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่าถึง
เขตพื้นท่ีแต่ละ
หมู่บ้าน 

บ้านหนองพลวง ม.6 - 50,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

การคมนาคมมี
ความคล่องตัว
ขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต อเนกประสงค์
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 150,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ท าให้บริการ 
ประชาชนได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านห้วยข้ีหนู 
หมู่ที่ 2 สายนายเด่น หล้า
แหล้ถึงบ้านนางประคอง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นห้วยข้ีหนู ม.
2 สายนายเด่น หล้าแหล้ถึงบ้านนาง
ประคอง ยาว 75กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ตามปรมิาณพื้นที่ 375 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

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

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านห้วยข้ีหนู 
หมู่ที่ 2 สายสามแยกบ้าน
นายเด่น หล้าแหล้ถึงบ้าน
นายทองแดง เรืองศักดิ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นห้วยข้ีหนู ม.
2 สายสามแยกบ้านนายเด่น หล้า
แหล้ถึงบ้านนายทองแดง เรืองศักดิ์ 
ยาว 78 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 
ม. ตามปริมาณพื้นที่ 390 ตาราง
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 234,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 
สายบ้านนายถนอม มะ
แสงสม ถึงสี่แยก 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมคอนกรตีเสริมเหล็กบา้น
ห้วยขี้หนู ม.2 สายบ้านนายถนอม 
มะแสงสมยาว 65 ม. ว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ตามปรมิาณพื้นที่ 325 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

- - 195,000 . - ถนน คสล. 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่
ที่ 3 นายนเรศ ปุมูศิลน์ 
ถึงบ้านนายสัญญา แก้วลือ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนดู่ม.3 นายณเรศ ปุมูศิลน์ ถึง
บ้านนายสมคิด พลมุก ยาว 74 
ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
ปริมาณพื้นที่ 370 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

222,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สาย
จากพ่อจ าเนียร พันธ์มุย 
ถึงบ้านนายบัวลา ลุนหล้า 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สาย
จากพ่อจ าเนียร พันธ์มุย ถึงบ้าน
นายบัวลา ลุนหล้า ยาว 87  ม.
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
ปริมาณพื้นที่  435 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 255,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สาย
บ้านนายบัวสอน คงทรัพย์ 
ถึงหน้าวัดโพนทอง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายบัว
สอน คงทรัพย์ ถึงหน้าวัดโพนทอง 
ยาว 293 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.10 
ม. ตามปริมาณพื้นที ่ 1,465 ตาราง
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- - 586,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สาย
บ้านนางสายทอง มั่นจิตร 
ถึงถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสาย
ทอง มั่นจิตร ถึงถนนลาดยาง ยาว 
90 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามปรมิาณพื้นที ่ 450 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- - - 270,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านโคกสง
เปื่อย หมู่ที่ 4 สายเส้นทิศ
ตะวันตกบ้านนางระริน 
โนนชัย ถึงบ้านนางเศียร 
ลากุล 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโคกสงเปือ่ย 
ม.4 สายเส้นทิศตะวันตกบ้านนางระ
ริน โนนชัย ถึงบ้านนางเศียร ลากุล
ยาว 70กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามปรมิาณพื้นที ่350 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

210,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านโคกสง
เปื่อย หมู่ที่ 4 สายบ้าน
นายสมชัย มลูจันทร์ ถึง
บ้านนายวิรุต ชาวประสง  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโคกสงเปือ่ย 
ม.4 สายบ้านนายสมชัย มลูจันทร ์ถึง
บ้านนายวิรุต ชาวประสง ยาว 134 
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
ปริมาณพื้นที่ 670 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 402,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
โคกสงเปื่อย หมู่ที่ 4 สาย
บ้านบ้านพ่ออ่อนจันทร์ 
พลสุพีถึงศาลาประชาคม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมคอนกรตีเสริมเหล็กบา้นโคก
สงเปื่อย หมู่ที่ 4 สายบ้านบ้านพ่อ
อ่อนจันทร์ พลสุพีถึงศาลาประชาคม
ยาว 87กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามปรมิาณพื้นที ่435 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- - 261,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านกุดแคน ม.
5 สายจากนานายค าใหม่ 
พนาพัฒน์ ถึง วัดปุาศรี
นาวา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นกุดแคน ม.5
สายหน้าบ้านนายศุภสิทธ์ิถึงหน้าบา้น
นายสรรไกร บุตดี ยาว 160 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณ
พื้นที่ 640ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

352,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตต่อกับลาด
ยางบ้านกุดแคน ม.5 เส้น
กลางบ้าน ถึงหน้า รร.  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีต่อกับลาดยาง
บ้านกุดแคน ม.5 เส้นกลางบ้าน ถึง
หน้า รร. ยาว 142กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ตามปรมิาณพื้นที่ 710 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

284,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านกุดแคน ม.
5 สายจากศาลาประชาคม
ถึงบ้านนางกัญญา 
พนาพัฒน์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ถนนคอนกรีตต่อกับราดยางบ้านกดุ
แคน ม.5 สายจากศาลาประชาคมถึง
บ้านนางกัญญา ยาว 90 ม. กว้าง 5 
ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณพื้นที ่450 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อม
ปูายโครงการ 

- 270,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตบ้านกุดแคน 
ม.5 จากบ้านนางกญัญา
ถึงบ้านนางสัง หาตรง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีต่อกับราดยาง
บ้านกุดแคน ม.5จากบ้านนางกัญญา
ถึงสี่แยก ยาว 90 กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ตามปรมิาณพื้นที่ 450 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

- - 180,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
พลวง ม.6 สายจากบ้าน
นางหฤทัย  โพธิ์จันดี 
สถานนีสูบน้ าบา้นหนอง
พลวง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานนีสบูน้ า
บ้านหนองพลวง ยาว 164 ม. กว้าง 
5 ม. หนา 0.15 ม.ปรมิาณพื้นที่ 
820 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด
พร้อมปูายโครงการ 

492,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตแบบผิวทางแอส
ฟัสติกคอนกรตี ม.6 เส้น
กลางหมู่บ้าน ถึงหน้า
โรงเรียนหนองพลวง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ปรบัปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนอง
พลวง ม.6 เส้นกลางหมู่บา้นยาว 
330 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม.
ปริมาณพื้นที่ 1,650 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

660,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตแบบผิวทางแอส
ฟัสติกคอนกรตี ม.6 
เส้นทางด้านทิศตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ปรบัปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนอง
พลวง ม.6 เส้นทางด้านทิศตะวันออก 
ยาว 428 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.10  
ม.ปริมาณพื้นที่ 2,140  ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

856,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๖๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
พลวง ม.6 สายบ้านนาย
วิเชียร นองนุช ถึงนานาย
สอน ทองสมุทร 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนาย
วิเชียร นองนุช ถึงนานายสอน ทอง
สมุทร ยาว 92ม. กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม.ปริมาณพื้นที่460 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

- - - 276,000 - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดว 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนเพิ่ม 
ม.7 สายถนนลาดยางถึง
ฝุายขมปูน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
เพิ่ม ม.7 สายข้างวัด ยาว 415 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณ
พื้นที่ 2,075 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

332,000 332,000 332,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุ งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนเพิ่ม ม.7 สายบ้านแม่
สด ศรีไพร 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
เพิ่ม ม.7สายบ้านแม่สด ศรไีพร ยาว  
25ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม.
ปริมาณพื้นที่ 125 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

75,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านพระบาท
โนนคูณ ม.8เส้นเช่ือมเขต
ติดต่อบ้านหว้าทอง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพระบาทโนน
คูณ ม.8เส้นเชื่อมเขตติดต่อบ้านหว้า
ทองยาว 150 ม. กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม.ปริมาณพื้นที่ 750ตาราง
เมตร  ตามรายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมปูาย
โครงการ 

450,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

28 
 

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านพระบาท
โนนคูณ ม.8เส้นไปบ้านค า
ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพระบาทโนน
คูณ ม.8เส้นไปบ้านค าใหญ่ยาว 100 
ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณ
พื้นที่ 500 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 300,000 -. - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

 

29 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านพระบาท
โนนคูณ ม.8เส้นเช่ือมบ้าน
เทพรักษา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพระบาทโนน
คูณ ม.8เส้นเชื่อมบ้านเทพรักษายาว 
100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณพื้นที่ 500 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- - 300,000 - ..- ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

 

 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

30 โครงการลงหินคลุก จากสี่
แยกฝุายซ าคูณ ถึงบ้าน
หนองพลวง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมกวา้ง.
3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.5 เมตรรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- 372,000 - - - ถนนได้รับ
การ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุกท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยาง ถนนลูกรังภายใน
ต าบลทุ่งชมพู 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ตามรูปแบบที่ อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

32 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้าน นายบัว
พันธ์ พิมพ์ศรี ไปถึง หน้า
บ้านนางสมบูรณ์  ลานไชย
สงค์ หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 1 3,000 - - - - มีการ
ขยายเขต
ไฟฟูา
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

33 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ)  หน้าบ้าน นางภรร า
พา กองจันทร์ ไปถึง หน้า
บ้านนางอุบล ลากุล หมู่ที่ 
๑  จ านวน  3 จุด  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 1 - 3,000 3,000 3,000 - มีการ
ขยายเขต
ไฟฟูา
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

34 ติดตั้งไฟถนน (พร้อมสาย
ดับ)บ้านห้วยข้ีหนูหมู่ที่ 2  
จ านวน  10 จุด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 2 
1.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
2.บ้านายทองใบ อินอุ่นโชติ 
3.หน้าบ้านนายเด่น หล้าแหล ้
4.สามแยกบ้านนายเด่น หล้าแหล ้
5.แปลงไฟฟูาใหญ่บ้านห้วยข้ีหน ู
6.หน้าบ้านนายประมูล แพงน้อย 
7.บ้านนายชูเกียรติ ชาธรรมมา 
8.หน้าบ้านนางสมร พิมพ์ศักดิ ์
9.หน้าสถานืสูบน้ า 
10.หน้าบ้านนางตุ๊กตา แซฉัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการ
ขยายเขต
ไฟฟูา
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

35 โครงการติดตั้งไฟถนน 
ระบบโซล่าเซลล์ 2 เส้น 
(เสนอโดยประชาคม ม. 3) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 3  
1.จากบ้านดอนดู่ ถึง อบต. 
2.จากบ้านดอนดู-่วัดปุา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

36 ติดตั้งไฟถนน (พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนางอ านวย 
ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6  
จ านวน  1 จุด 
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 6 3,000 - - - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

37 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) แยกประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  จ านวน  1 จุด 
(เสนอโดยประชาคม ม. 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 6 - 3,000 - - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

38 ติดตั้งไฟถนน (พร้อมสาย
ดับ)จากหมู่บ้าน ถึง วัดปุา
ศิลาอาสน์ หมู่ที่ 6  
จ านวน  10 จุด 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 6 - - 15,000 15,000 - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

39 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนายปรีชา 
นามบุตร หมู่ที่ 6  จ านวน  
1 จุด 
(เสนอโดยประชาคม ม. 6) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 6 - - - - 3,000 มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

40 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนายบุญกติย์  
สีโท หมู่ท่ี 8  จ านวน  1 
จุด 
(เสนอโดยประชาคม ม.8 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 8 3,000 - - - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

41 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนายบัวลอย 
ภูวงษ์ไกร หมู่ที่ 8  
จ านวน  1 จุด 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 8 - 3,000 - - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

42 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนายนาย
ธงชัย ฮานค า หมู่ที่ 8  
จ านวน  1 จุด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 8 - - 3,000 - - มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

43 ติดตั้งไฟถนน(พร้อมสาย
ดับ) หน้าบ้านนายศรุะ ปติ
ตังโข หมู่ที่ 8  จ านวน  1 
จุด 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่าง 

ติดตั้งไฟถนน  หมู่ที่ 8 - - - - 3,000 มีการขยาย
เขตไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๑ แห่ง  

ประชาชนใน
ต าบลได้ รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

44 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 
1 จากคลองส่งห้วยชี้หนู
คลองส่งน้ าสาย 2 ถึง 
คลองส่งน้ าสาย 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
กว้าง.3 เมตร ยาว 3,106 เมตร 
หนา 0.5 เมตรรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

300,000 - - - - ถนนได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุกท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2  
เส้นนางทองอวน ราช
วงษาถึงเขื่อนอุบลรัตน์ 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.07 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนด 

10,000 - - - - ถนนได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุกท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2นาย
สมหมวย หอมสมบัติ ถึง
เขื่อนอุบลรัตน์  (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง4.เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.07 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนด 

20,000 - - - - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3  จาก
จากนานายกุหลาบ ศรี
เรือง ถึงนานายจ านงค์ 
แสนนา (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว
628 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- 65,000 - - - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3  จาก
บ้านดอนดู่ ถึงนานายสมัด 
ชินสุทธิ (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
,1,500เมตร , หนา 0.07 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนด 

150,000 - - - - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๗๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 จาก
สามแยก ถึง นานายช่าง 
อึ่งวงษ์ (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง4.เมตร ยาว 
530 เมตร หนา 0.07 เมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนด 

55,000 - - 
 

- - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านดอน
เพิ่ม หมู่ที่ 7 เส้นนานาย
คุณ เปาะชนะ ถึงนาย
ก าจร โนนชัย(เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 .เมตร ยาว 
250 เมตร  หนา 0.07 เมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนด 

25,000 - - - - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านดอน
เพิ่ม หมู่ที่ 7 เส้นทางแยก
นานายสมควร สนิพันธ์ ไป
นานายจ านงค์ แสนนา 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
7) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 .เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.07 เมตรรายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- 50,000 - - - ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 
ฝุายสจีอม (เสนอโดยหมู่ที่ 
8)  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 .เมตร ยาว 83 เมตร 
และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง.3 เมตร ยาว 
83 เมตร หนา 0.5 เมตรรายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

250,000 250,000 - - - ถนนได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุก
ที่ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการสร้างคลองส่งน้ า
แบบคลองดาสคอนกรีตจาก
นานายหนูเที่ยง หงษ์วิลัย 
ถึงล าห้วยขี้หนู ม.2 

เพื่อให้ประขาขน
มีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 100 เมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 
 

 

120,000 - 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 
บ้านนายสง่า ถึง บ้าน
นางสาวทิพยา กิติยานุรักษ์ 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 88 เมตร
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู
ก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

123,200 - 
 

- - - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 
จากบ้านนางถาวร เวียงยศ 
ถึงบ้านนายบัวพา หงอก
สิมมา 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 177 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 247,800 - 
 

- - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 
จากนางหนูเรียน นามวิชิต 
ถึงบ้านนายชวน มหาหิงค ์

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 135 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- .- 189,000 
 

- - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 3 จากบ้านนางเสา นา
ชัย ถึง นายนิวัตร พลหล้า 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 82 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- .-  114,800 - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 4 จากบ้านพ่อเพชร
ศรี  เร็งตูม ถึงบ้านนาย
ธงชัย ส ามะล ี

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 125 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- .- - 175,000 - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 4 จากบ้านพ่อเพชร
ศรี  เร็งตูม ถึงบ้านนาย
ธงชัย ส ามะล ี

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 125 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- .- - 175,000 - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 4 จากบ้านนาย
เสกสรร ลุสดีา ถึง ศาลา
ประชาคม 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 92 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 128,800 - -. - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 5 จากบ้านนายค า
ใหม่ พนาพัฒน์ ถึงบ้าน
นางค าปลิว สีปัดถา 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 152 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

212,800 -.. - 
 

- - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 8 จากบ้านนายทอม 
เหลาเคน ถึง บ้านนาย
อภิรักษ์ เศษอ่อน  

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 237 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

194,600 - - 
 

- - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 8 จากบ้านนางจันทร์
ทูน ห่อทรัพย์ ถึงบ้านนาย
นิวัตร ชานนท์  

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ไม่ท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 115 ม. 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ทุ่ง
ชมพูก าหนดพร้อมปูายโครงการ 

- 161,000 - 
 

- - รางระบาย
น้ า 1 เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการขยายคลองส่งน้ า 
บนผิวดิน ครอง
พระราชด าริ บ้านหนอง
พลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หัวจ่ายที่ 6  
ยาว 100 ม.รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- 140,000 - - .- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

64 โครงการขยายคลองส่งน้ า 
บนผิวดิน ครอง
พระราชด าริ บ้านหนอง
พลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หัวจ่ายที่ 4 
ยาว 150 ม.รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- - 210,000 - ... จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

65 โครงการขยายคลองส่งน้ า 
บนผิวดิน ครอง
พระราชด าริ บ้านหนอง
พลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หัวจ่ายที่ 7 
.ทางท่อ คสล.รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- - - - 120,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

66 โครงการขยายคลองส่งน้ า 
บนผิวดิน ครอง
พระราชด าริ บ้านหนอง
พลวง  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หัวจ่ายที่ 8 
ยาว 150 ม.รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ทุ่งชมพูก าหนด 

- - - - 210,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ านวน 2 บ่อ - - - 30,000 - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

68 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์ กว้าง 100 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 
เมตร 

- - 30,000 - - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

รวมจ านวน 68 โครงการ 5,101,600 3,941,400 3,370,000 1,293,800 746,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.1แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดันิทรรศการ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบตัิแก่เด็ก
ที่จบการศึกษา 

2 ศูนย ์ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมบณัฑติ
น้อย 

กอง
การศึกษา 

 
2 โครงการจดัอบรม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก 
เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในหน้าท่ี
และบทบาทของครู
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 

2 ศูนย ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ี 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการทัศนะศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิมประสบการณ ์ 2 ศูนย ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาการและ
ประสบการณ์เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
4 โครงการจดังานวันเด็ก

แห่งชาติ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมร่วมกันและ
สนองนโยบายของ
รัฐบาล 

ต าบลทุ่งชมพู 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.1แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

เด็กและ
เยาวชนใน

ต าบลทุ่งชมพู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็ก)  

เพื่อให้เด็กได้รับคณุค่า
ทางอาหารที่ถูกต้องครบ 
5 หมู ่

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 
ศูนย์ 

750,000 760,000 770,000 780,000 800,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ อย่าง
พอเพียง 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันและไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 2 
ศูนย์ 

170,๐๐๐ 170,๐๐๐ 170,๐๐๐ 17๐,๐๐๐ 170,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๑๐๐ 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรยีน 
และได้ท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๘๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

เด็กนักเรยีน
ศพด. จ านวน 2 
แห่ง 

260,000 260,000 270,000 270,000 270,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศพด.
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมสีื่อใน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 

9 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. อุดหนุน
อาหารกลางวัน 5 
โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับคณุค่า
ทางอาหารที่ถูกต้องครบ 
5 หมู ่

 5 โรงเรยีน ใน
ต าบลทุ่งชมพู 

1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,00
0 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีทักษะและ
วิชาชีพท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

กอง
การศึกษา 

 

10 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลทุ่งชมพู (ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กนักเรยีนในเขต 
ต าบล จ านวน 5 
โรงเรียน ละ 10,000.-  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและกิจกรรม
การเรยีนรู้ของเด็ก
นักเรียนในเขตต าบล 5 
โรงเรียน 5 โรงเรียน ละ 
10,000 .-บาท 

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

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู

3.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนกีฬากลุ่ม
โรงเรียน 5 โรงเรียน 
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
กีฬาในกลุ่มโรงเรียนใน
เขตต าบล 

 5 โรงเรยีน ใน
ต าบลทุ่งชมพู 

50,000 50,000 50,000 50,๐๐๐ 5๐,0๐๐ เกิดกิจกรรม มีกิจกรรมกีฬา
ในกลุ่มโรงเรียน
ในเขตต าบล 

กอง
การศึกษา 

 
12 อุดหนุน ค่ายลูกเสือ

โรงเรียน 5 โรงเรียน 
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนการศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ในเขตต าบล 

5 โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิดกิจกรรม มีการศึกษา
กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือในเขต
ต าบล 

กอง
การศึกษา 

 

13 อุดหนุนโครงการ
กองทุนเพื่อการศึกษา
ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ยากจน เด็กด้อยโอกาส 

20 ทุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับทุน 

ช่วยเหลือเด็ก
เรียนดยีากจน
ด้อยโอกาส 

กอง 
การศึกษา 

14 อาหารเสริม(นม) 
 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับอาหารเสรมิ (นม) 
ครบทุกคน 

โรงเรียนจ านวน 
5 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

1,200,๐๐๐ 1,200,๐๐๐ 1,200,๐๐๐ 1,200,๐๐๐ 1,200,
๐๐๐ 

นม เด็กได้รับคณุค่า
ทางอาหารที่
ครบถ้วนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับมัธยมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติวการสอบ 
O-NET 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนใน
การสอบ O-NET 

โรงเรียน 5 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
คะแนนสอบ 
O-NET ที่ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

16 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน ต าบลทุ่งชมพ ู

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ด าเนินกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 
2.เพื่อส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและ
เยาวชน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.1 แผนงานการศึกษา : งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เสรมิ ไดค้วามรู้
ต่างๆ 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลทุ่งชมพู 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะและ
วิชาชีพท่ี
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

กอง
การศึกษา 

 

จ านวน 17  โครงการ 4,435,000 4,545,000 4,665,000 4,775,000 4,950,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.2.แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาพนักงาน
ส่วนต าบล อบต.
สัมพันธ์ ประจ าอ าเภอ 

เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์
ระหว่างต าบลให้เกิด
ความสามัคค ี

ประชาชน
ต าบลทุ่งชมพู
และต าบล
ใกล้เคียง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความ
สามัคคี
ระหว่าง
ท้องถิ่นในเขต 
อ.ภูเวียง 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
เยาวชนต้านยาเสพตดิ
ต าบลประจ าต าบล 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2. มีความรู้รักสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

3. โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งนักกีฬา 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. ๑) 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2. มีความรู้รักสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดังานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา(แห่
เทียนพรรษา ) ประจ า
ต าบล 

1. เพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

30,000 
 

30,000 
 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ

ศาสนาสร้างความ
สามัคค ี

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการประกวดร้อง
เพลงสารภัญญะ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ศาสนา ให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียงโครงการจดั
งานประเพณบีวงสรวง
หลักเมืองภเูวียงและ
เทศกาลของดีเมืองภเูวียง 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ศาสนา ให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชน และ
บุคลากร อบต. 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นทีแ่ละ จนท.

ใน อบต. 

50,000 50,000 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน
ประชาชน ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียงโครงการ
สนับสนุนการจัดงานไหม
นานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ศาสนา ให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พื้นที ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวน
ประชาชน และ
บุคลากร อบต. 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

9  โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีงานบุญ
ต่างๆ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ศาสนา ให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

.รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของการศึกษา กีฬา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอบต.ทุ่งชมพ ู
3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียง ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธี  
 

เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี
ต่างๆในอ าเภอ 

1 แห่ง 10,000 10,000 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

มีการรัฐ
พิธี 

เพื่องานต่างๆ
จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง 
การศึกษา 

๑1 อุดหนุนหมู่บ้านตาม
โครงการจดังานประเพณี
บุญเดือน 6 ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

8 หมู่บ้าน 80,000 
 

80,000 
 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

จ านวน
หมู่บ้านที่

ร่วม
กิจกรรม 

รักษา
ขนบธรรมเนยี
มศาสนา ให้คง

อยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษา 

รวม  จ านวน ๑๑ โครงการ 405,000 405,000 425,000 425,000 425,000    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป:  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง 
 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้างในเขตพื้นท่ี ได้
เรียนรูคุ้ณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60 
น ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
น ามาปฏิบตัิในการ
ท างาน 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๒ โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น/สมาขิกสภา
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต้าบล 

8 หมู่บ้าน - - - 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส้านัก 
งานปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/ข้าราชการ/
พนักงาน 

ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปีละจ านวน   
1  ครั้ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานลูกจ้าง
ส่วนต าบลน า
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

๔ 
 

โครงการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ ์
 
 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน

จ้าง และผู้
สังเกตการณ ์

150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๙๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ที ่           โครงการ              วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 

                โครงการ) 
 

งบประมาณ 
             ตัวชี้วัด 

           (KPI) 
             ผลที่คาดว่า 

           จะได้รับ 

หน่วยงาน 
               รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมกฎหมายการ
ปูองกันการทุจริตในองค์ของ
รัฐ 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ความรู ้

สามารถน าความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเอง
และสังคมได้  

ส านัก 
งานปลัด 

๖ 
 
 
 

 

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

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
ถูกต้อง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชน 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู ้

สามารถน าความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
องค์กรและ
ประชาชนได้  

ส านัก 
งานปลัด 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
ผู้น าหมู่บ้าน แกนน าหมู่บ้าน 
และภาคีการพัฒนาต าบล 

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคคลากรผู้น าหมู่บ้าน 
แกนน าหมู่บ้าน และภาคี
การพัฒนาต าบล 

กลุ่มต่างๆ ภายใน
ต าบล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป:  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงาน
เอกชนท่ีมารับ
บริการตดิต่อ 
อบต.ทุ่งชมพ ู

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้บริการ
ของ อบต.ทุ่งชมพู 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัเก็บภาษีในต าบล 
 

เพื่อบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนท่ีมี
ที่ดิน/ กิจการที่
อยู่ในเขตต าบล

ทุ่งชมพู 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 
 

๕,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

10 โครงการจดัอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจงานจ้าง 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ตามระเบียบฯลฯ 

ข้าราชการ
,ลูกจ้าง ต าบล

ทุ่งชมพู 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู ้

สามารถน าความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
องค์กรและเป็นไป
ตามระเบียบฯลฯ  

กองคลัง 

11 
 

 

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
,ลูกจ้าง ต าบล

ทุ่งชมพู ที่
เกี่ยวข้อง 

3๐,000 
 

3๐,000 
 

3๐,000 
 

3๐,000 
 

3๐,000 
 

มีฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษี
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
สมบูรณ ์

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ,
ข้อมูลทรัพยส์ิน 
อบต. มีข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบรูณ ์

กองคลัง 

รวมจ านวน 11 โครงการ 735,000 735,000 735,000 985,000 985,000    
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู 4  ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   4.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนชุมชน
และโครงการ อบต.
สัญจร/จดัท า/ปรับปรุง
ข้อบัญญัติต าบล 

เพื่อรับฟัง
แนวความคิดเห็นของ
ประชาชนในต าบล
เพื่อใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

ประชาชนต าบล
ทุ่งชมพู 

๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับทราบปัญหา
ที่แท้จริงของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ถูกต้อง 

ประชาชนต าบล
ทุ่งชมพู 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

ส านักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ4ู  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   4.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียงตาม
โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้ยาเสพ
ติดแพรไ่ปสู่ประชาชน
ทั่วไป 

อ าเภอภูเวียง 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 งานศูนย์ฯ
สามารถ
ด าเนินการได ้

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

4 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลทุ่ง
ชมพ ู

อุดหนุนกลุ่มสตรีเนื่องใน
วันสตรสีากล 

ต าบลทุ่งชมพู 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 20 
ของกลุ่มสตรีมี
ความพึงพอใจ 

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมบทบาท
สตรเีพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการ To be 
number one  

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
หันมาออกก าลังกาย 

ต าบลทุ่งชมพู 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละ ๒๐ 
ของผู้ร่วม
โครงการฯ
สนใจการออก
ก าลังกายมาก
ขึ้น 

สุขภาพอนามัยดี
ขึ้น 

 

6 โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน อสม.ต าบล
ทุ่งชมพู 

เพื่อเป็นการจัดอบรมให้
ความรู้ เพิ่มเติม และ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
สตรฯี อสม.ภายในต าบล 

ต าบลทุ่งชมพู 20๐,000 20๐,000 20๐,000 20๐,000 2๐0,000 กลุ่มแม่บ้านฯ, 
อสม. เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใน
กิจกรรมของกลุม่ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ4ู  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการงานบุญปลอด
เหล้า  
(เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 
1) 

เพื่อลดอบายมุขและเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในงาน 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

5,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

ลดค่าใช้จ่ายในงาน ส านักงานปลัด 

8 โครงการเยาวชนต้นแบบ 
(เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 
1) 

เพื่อความสามัคคีของ
เยาวชนในต าบล 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

- 10,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

เยาวชนห่างไกลยา
เสพติดมีคณุภาพที่
ดี 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง 
(เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 
3) 

เพื่อให้หมู่บ้านสวยงาม 
น่าอยู่ น่ามอง ตามถนน
ตามหมู่บา้นเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

20,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

หมู่บ้านสะอาด น่า
อยู่ น่ามอง 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรีแมบ่้าน 
หรือกลุ่มอาชีพต่างๆหรือ
ประชาชนในต าบล 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี
แม่บ้าน และกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มอาชีพในต าบล
ได้รับการฝึก อบรม

พัฒนาอาชีพ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู 4  ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือโซล่า
เซลล ์
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้พลังงานอาทิตย์ 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

- - - - 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

ลดค่าใช้จ่ายใน
งาน 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
กลองยาว 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี
แม่บ้าน และ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มอาชีพใน
ต าบลได้รบัการฝึก 
อบรมพัฒนา
อาชีพ 

ส านักงานปลัด 

13 อุดหนุนกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านเพื่อกิจกรรม
รณรงค์ท าความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน 

8 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งชมพู 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 งานศูนย์
สามารถ

ด าเนินการได ้

หมู่บ้านมีความ
สะอาดน่าอยู ่

ส านักงานปลัด 

รวมจ านวน 13 โครงการ 555,000 540,000 535,000 535,000 555,000    

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู: ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและ
รณรงค์ปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติด  

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้และ
ร่วมปูองกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน  

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๑๐ มคีวามรู้
และร่วม
ปูองกันการ
แพร่ระบาดยา
เสพติด 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านัก 
งานปลัด 

๒ โครงการชุมชนปรองดอง 
สร้างสมานฉันท์ เพื่อคืน
ความสุขสู่ประเทศ 

1.สร้างความปองดอง 
2.สร้างความสามัคค ี
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ข้าราชการ
,ลูกจ้าง ,
พนักงาน, 

ประชาชนต าบล
ทุ่งชมพู 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

๒๐,000 
 

ข้าราชการ
,ลูกจ้าง ,
พนักงาน, 

ประชาชน
ต าบลทุ่งชมพู
ร้อยละ ๑๐ มี
ส่วนร่วมในการ
ปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ข้าราชการ,ลูกจ้าง 
,พนักงาน, 

ประชาชนต าบลทุ่ง
ชมพ ูรู้รักสามคัคี
รักชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู: ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนต าบล
ทุ่งชมพู 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการปูองกัน
อัคคีภัย 

ส านัก 
งานปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า 
 

เพื่อฝึกอบรมเยาวชน
ในต าบล 
ทุ่งชมพูให้มีความรู้ มี
ทักษะในการปูองกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า  

เยาวชนต าบล 
ทุ่งชมพู 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การประสบภยั
ทางน้ าเป็น ๐ 

เยาวชนในต าบลทุ่ง
ชมพูมีความรู้ มี
ทักษะ สามารถ
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า
ได ้

ส านัก 
งานปลัด 

๕ 
 

โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์  

1.ด าเนินการตาม
มาตรการแผนปูองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ตั้งด่านตรวจ / 
จุดที่พักรถ/ปูอม
ยามในต าบลทุ่ง

ชมพ ู

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู: ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากขึ้น 

อปพร.ต าบล 
ทุ่งชมพู 

๖0,000 
 

๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่าง
ถูกวิธี 

ส านัก 
งานปลัด 

๗ โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม ของทุกป ี

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

อปพร.ต าบล 
ทุ่งชมพู 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๕๐ มีขวญัและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจท างาน
เพิ่มมากข้ึน 

ส านัก 
งานปลัด 

๘ 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหน่วยบริการกู้ชีพ  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
หน่วยกู้ชีพให้มี
ศักยภาพพัฒนา
ความรูส้ามารถมากขึ้น 

หน่วยกู้ชีพต าบล 
ทุ่งชมพู 

๒0,000 
 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และกรณีฉุกเฉิน
อย่างถูกวิธี 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๐๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู: ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

ต าบลทุ่งชมพู  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านัก 
งานปลัด 

10 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนให้รู้และเข้าใจถึง
พิษภัยยาเสพติดและ
ปูองกันอาชญากรรม 

เพื่อให้ความรู้เด็ก
เยาวชนในหมู่บ้านให้
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพ
ติด 

บ้านดอนเพิ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 

สามารถน าความรู้
ไปแนะน าความรู้
ไปให้คนอ่ืนไดร้ับรู้
และเป็นแกนน า
เยาวชนในระดับ
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

11 โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันไฟปุา 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนา จนท. 

จนท. , 
ภาคีเครือข่าย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถน าความรู้
ไปแนะน าความรู้
ไปให้คนอ่ืนได ้

ส านักปลดั 
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู: ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมอาสามัครปูอง
กันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)”
หลักสตูรจดัตั้ง” 

เพื่อรับสมคัรและคัก
เลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามในการ
เข้าเป็น อปพร. 

ต าบลทุ่งชมพู  

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านัก 
งานปลัด 

13 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียง ตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ภูเวียงตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์ฯ
สามารถ
ด าเนินการได ้

สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ต่ององค์กรและ
ประชาชนได ้

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.3 แผนงาน:การรักษาความสงบภายใน : งานจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยสรา้งวินัยจราจร 

เพื่อให้ความรู้เด็ก
เยาวชนในหมู่บ้านให้
เข้าใจถึงวินัยจราจร 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการขับขี่รถ
บนทางถนนอย่างมี
วินัย 

ส านักปลดั 
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

รวมจ านวน 14 โครงการ 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่8ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห:์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในต าบล 

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้ที่
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
ความทัดเทียมกับ
คนอ่ืน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุและคน
พิการ/ผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุแลคน
พิการให้มีรายได้
เสรมิ 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 
ทุ่งชมพู 

 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวยีง
ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานไหม
นานาชาติฯ ประเพณี
ผูกเสีย่วและงานกาชาด
ขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประจ าปีจังหวัด 

กาชาด 
ขอนแก่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานกาชาดฯ
สามารถ
ด าเนินการได ้

เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห:์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

๕ อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
ทุ่งชมพู 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของเด็กและ
เยาวชน 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

มีกิจกรรม
ของสภาเด็ก
ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ป ี
 
 

เด็กและเยาวชนได้
ด าเนินกิจกรรม
รวมกลุม่และมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

6 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวยีง 

เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอภูเวียงเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ในเขตอ าเภอภู
เวียง 

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

เพื่อจัดงานกาชาด ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห:์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
ต าบลทุ่งชมพู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุภายในต าบล 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล 

100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในต าบลมี
ศักยภาพมากขึ้น
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งวัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฎิบัติให้ถูกต้อง 

 

9 อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่นใน
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ ฯ 

กาชาด ฯ
ขอนแก่น 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

งานกาชาดฯ
สามารถ
ด าเนินการได ้

เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านัก 
งานปลัด 

10 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวยีง 

เพื่องานกาชาดอ าเภอ
ภูเวียงเพื่อหารายได้
ช่วยเหลือผูย้ากไร้ใน
เขตอ าเภอภูเวียง 

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

เพื่อจัดงานกาชาด ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริหารภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห:์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอภูเวยีง
ตามโครงการสมทบ
ศูนย์เฉลมิพระเกียรติ
เพื่อผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ใน
อ าเภอ 

อ าเภอภูเวียง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปุวยมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ติดเชื้อได้รบั
ความช่วยเหลือทุก
คน 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการจ้างเหมารถ
โดยสารรับส่งนักเรียน
ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กก่อนเกณฑผ์ู้
ยากไร้และด้อยโอกาส 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

๓24,000 ๓24,000 ๓24,000 ๓24,000 ๓24,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กปลอดภัย กอง
การศึกษา 

จ านวน 12 โครงการ 654,000 654,000 654,000 654,000 654,000    
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครฐัภาย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.5.แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให้กับผู้
ติดเชื้อ -ผู้ปุวย
เอดส ์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยให้
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้ปุวยและผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ในเขตพื้นท่ี
ต าบลทุ่งขมพ ู

42,000 
 

 

42,000 
 

42,000 
 
 

42,000 
 

42,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้ปุวยได้รับการดูแล
และท าการรักษา/
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 
ทุ่งชมพู 

 

5,784,660 
 

6,073,893 
 

6,377,588 
 

6,696,467 
 

7,031,290 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นท่ี
ต าบล 
ทุ่งชมพู 

 

1,578,960 
 

1,610,539 
 

1,642,749 
 

1,675,604 
 

1,709,116 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งชมพู เพื่อ
ด าเนินงานต่าง 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

170,500 
 

170,500 
 
 

170,500 
 

170,500 
 

170,500 
 

ร้อยละของกองทุน
หลัก ประกัน
สุขภาพได้รับเงิน
สมทบ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีทั่วหน้า 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครฐัภาย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4.5 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ เงินอุดหนุน
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต าบล (สปสช) 

เพือ่สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลทุ่งชมพู 
เพื่อด าเนินงานต่างๆ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 ร้อยละของกองทุน
หลัก ประกัน
สุขภาพได้รับเงิน
สมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน้า 

ส านัก 
งานปลัด 

6 อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุต าบลทุ่ง
ชมพ ู

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น มีความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพ
และปัญหาด้าน
สุขภาพด้วยตนเอง 

สวัสดิการ
ชมรม
ผู้สูงอาย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 100 คนและ
มีกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุการ 

สนง.ปลัด 
งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 

7 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม
ต าบลทุ่งชมพู 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
สังคมต าบลทุ่งชมพู 
(กองทุนวันละบาท) 

สวัสดิการ
กองทุนวันละ
บาท 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ครอบคลมุทุกเพศ
ทุกช่วงวัยกระจาย
ครอบคลมุ 

ประชาชนต าบล
ทุ่งชมพูได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
ความมั่นคงของ
คนในชุมชน 

สนง.ปลัด 
งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 

รวมจ านวน 7 โครงการ 7,915,120 8,235,932 8,571,837 8,923,571 9,291,906    

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6ยุทธศาสตร์ด้านการเสรมิสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ทุ่งชมพู 5  ด้านการส่งเสรมิสขุภาพอนามัยท่ีดี 
5.1 แผนงานสาธารณสุข:  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการฉดีวัคซีนสุนัขและ
แมว 

เพื่อใช้ในการปูองกัน
และควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วัสดุวิทยาศาสตร์
และอุปกรณ ์

มีความปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ส านัก 
งานปลัด 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก หรือโรคระบาด
อื่นๆในต าบล 

เพื่อใช้ในการปูองกัน
และควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุวิทยาศาสตร์
และอุปกรณ ์

มีความปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ส านัก 
งานปลัด 

3 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน (ศสมช.) 
หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐.- บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๑๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการเสรมิสร้างสขุภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ทุ่งชมพู 5  ด้านการส่งเสรมิสขุภาพอนามัยท่ีดี 
5.1 แผนงานสาธารณสุข:  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง
ชมพู (จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน
ห้วยขี้หนู (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน
ดอนดู่ (จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ทุ่งชมพู5  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 
5.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสงเปือย 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๕ บ้านกุดแคน (จ านวน 
๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพลวง 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

12 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเพิ่ม 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่6  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทุ่งชมพู 5  ด้านการส่งเสรมิสขุภาพอนามัยท่ีดี 
5.1 แผนงานสาธารณสุข: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

13 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้าน
พระบาทโนนคณู (จ านวน 
๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

รวมจ านวน 13 โครงการ 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1.แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงกบเชิงพานิชย์  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงปลาในบ่อดิน 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงปูนา 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
ทอเสื่อ จากกก 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1,7) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงไกไ่ข ่
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1.แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการธนาคารเลี้ยงโคกระบือ
แบบหมุนเวียน 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงวัว  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
แปรรูปการเกษตร(กลุ่มปลาแห้ง) 
เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 2,5) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
ปลูกเห็ด  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 3,6) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

ภายในต าบลทุ่ง
ชมพ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1.แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
การแปรรปู  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 3) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบล
ทุ่งชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

11 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกษตรวิถีใหม ่
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 7) 

เพื่อส่งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีงานท า-
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ภายในต าบล
ทุ่งชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลดัฯ 

12 โครงการเยาวชนเกษตรรักบ้าน
เกิด 

เพื่อให้ต่อยอด
เครือข่ายเยาวชนท่ี
สนใจในเรื่อง
การเกษตร 

1 ครั้ง 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 มีกิจกรรม
ฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ป ี

เยาวชการเกษตร
และมีความรู้ใน
เรื่องการเกษตร 

ส านักปลดัฯ 

13 โครงการประกวดเกษตร
ต้นแบบ 

เพื่อสนับสนุนและยก
ย่องเกษตรที่มี
ศักยภาพในการเป็น
ต้นแบบส าหรับเกษตร
ยุคใหม ่

ภายในต าบล
ทุ่งชมพู 

20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 มีกิจกรรม
ส่งเสริมและ
เชิดชูเกษตรกร
ต้นแบบ 

เกษตรกรยุคใหม่
และน าความรู้ที่
ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการ
ส่งเสริม
การเกษตร 

ส านักปลดัฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1แผนงานการเกษตร:  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว
เนื่องในวันส าคัญตามนโยบาย
รัฐ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ต าบลทุ่งชมพู 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

มีพื้นท่ีสีเชียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการยุวฑูตอาสาสมคัร
พิทักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพือ่สร้างจิตส านึกรัก
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลทุ่งชมพู 35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 

ส านักงานปลัด 

16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ที่ดิน
สาธารณประโ
ยชน์เขตต าบล

ทุ่งชมพู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

มีพื้นท่ีสีเชียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการปลูกต้นไมส้องข้าง
ทาง 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ต าบลทุ่งชมพู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

มีพื้นท่ีสีเชียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานการเกษตร:  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์ กว้าง 
100 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - 30,000 - - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

รวมจ านวน 18 โครงการ 415,000 415,000 445,000 415,000 415,000    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

๑๒๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง คสล. ม.1-8  

เป็นเส้นทาง
สัญจรของ
ประชาชน 

มีการก่อสร้างถนน/ 
ปรับปรุง คสล อย่างน้อยหมู่
ละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ  

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาด ม.1-8 

เป็นเส้นทาง
สัญจรของ
ประชาชน 

มีการก่อสร้างถนน/ 
ปรับปรุงลาดยาง อย่างน้อย
หมู่ละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ภายในต าบล 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง/หินคลุก  ม.1-
8 
 
 

เป็นเส้นทาง
สัญจรของ
ประชาชน 

มีการก่อสร้างถนน/ 
ปรับปรุงลูกรัง/หินคลุก 
อย่างน้อยหมู่ละ 1 ครั้ง/ 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ภายในต าบล 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๒๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบระบายน้ า  ม.1-8 

ลดน้ าท่วมขัง
ระบายน้ าได้

เร็ว 

มีการก่อสร้างถนน/ 
ปรับปรุงรางระบายน้ าอยา่ง
น้อยหมู่ละ 1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

5 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ม.1-8 

เส้นทางสญัจร
ของประชาชน
ไม่เป็นหลุม 

เป็นบ่อ 

มีการซ่อมแซมถนน คสล.
อย่างน้อยหมู่ละ 1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ภายในต าบล 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

6 โครงการซ่อมแซมถนน 
ลาดยาง ม.1-8 

เส้นทางสญัจร
ของประชาชน
ไม่เป็นหลุม 
เป็นบ่อ 

มีการซ่อมแซมถนน ลาด
ยาง.อย่างน้อยหมู่ละ 1 
ครั้ง/ปีงบฯ 

 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ภายในต าบล 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๒๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/หินคลุก ม.1-8 

เส้นทางสญัจร
ของประชาชน
ไม่เป็นหลุม 
เป็นบ่อ 

มีการซ่อมแซม
ถนน ลูกรัง/หิน
คลุกอย่างน้อย
หมู่ละ 1 ครั้ง/
ปีงบฯ 

 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

8 โครงการซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ า ม.1-11 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าไดด้ี
อย่างปกต ิ

มีการซ่อมแซม 
ระบบราง
ระบายอย่าง
น้อยหมู่ละ 1 
ครั้ง/ปีงบฯ 

 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ภายใน
ต าบล 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๓๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพู  :ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอก
คลอง ภายในต าบล 

ลดปัญหาการ
ตื้นเขิน ลด
วัชพืช ระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ไดส้ะดวก 

8๐๐,00๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ภายในต าบล 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

หน่วยงานอ่ืน  

เช่น 

 อบจ.ขอนแก่น,
กรมทางหลวง 

รวมจ านวน  9 โครงการ 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๓๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสรมิสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ ู 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าบ้านห้วยขี้หนูลงฝุายสี
จอม 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
เกษตรกรและใหม้ีน้ าใช้
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

คลองส่งน้ าจ านวน 
1 แห่ง 

ยาว 2  กม. 

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

เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้านกดุ
แคนถึงบ้านโคกสงเปือย 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

ถนนลาดยางผิว
แบบแคบซิว 
ระยะทางยาว 2 
กม. กว้าง 6 เมตร 

- 5,000,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดว 

กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
40 บ่อ 

- - - 800,000 - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าใช้หน้าแล้ง กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

๑๓๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสรมิสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ ู 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ าเชื่อมต่อคลองห้วย
ขี้หนู จากนานางฉลาด 
หล้าแหล้ ถึงนานางสมาน 
หล้าแหล ้

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
เกษตรกรและใหม้ีน้ าใช้
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

 คลองส่งน้ าจ านวน 1 แห่ง 
ยาว 1  กม.  

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านหนอง
พลวง ม.6 จากบ้านนาง
ออมใจ ถึง วัดปุาศิลา
อาสน ์

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองพลวง ม.6 
จากบ้านนางออมใจ ถึง วัด
ปุาศิลาอาสน์ยาว 696 ม. 
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณพื้นที่ 3,480ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด
พร้อมปูายโครงการ 

2,088,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

๑๓๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสรมิสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ ู 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ า บ้านดอนดู-่โคกสง
เปื่อย 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
เกษตรกรและใหม้ีน้ าใช้
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

 คลองส่งน้ าจ านวน 1 
แห่ง 
 

- - 30,000,000 - - ร้อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

7 โครงการขุดลอกคลองล า
ห้วยขี้หนู 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
เกษตรกรและใหม้ีน้ าใช้
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

คลองส่งน้ าจ านวน 1 
แห่ง ยาว 4 กม. 

    2,500,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านโคก
สหกรณ-์ทุ่งชมพู-ทางเข้า
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

ถนนลาดยางจ านวน 1 
แห่ง 

ยาว 8.500  กม. 

18,945,000 - - -  ร้อยละ 50 
ของประชาชน
ในโครงการฯ 
พึงพอใจ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

๑๓๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสรมิสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งชมพ ู 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
สายบ้านนายสุภาพ  
ศรีโว ถึงบ้านนายค าดี 
ประเสริฐผล 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต สายบ้านนายสุภาพ 
ศรีโว ถึงบ้านนายค าดี 
ประเสริฐผล ยาว 250 ม. 
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามปรมิาณพื้นที่ 1,250 
ตารางเมตรรายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด
พร้อมปูายโครงการ 

750,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดว 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

๑๓๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
   บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็งและข้ออ่อน  
จ านวน 6 เครื่อง เครื่องละ 9,500.-บาท 

1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี 
4) พร้อมใบมีด  
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังานประมาณ  
ธันวาคม ๒๕๖3   

19,000 - 19,000 - 19,000 

กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
เกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังานประมาณ  
ธันวาคม ๒๕๖3 

- 59,000 - 59,000 - 

กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
ไฟฟูาและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 
40วตัต ์จ านวน 1 เครื่องโดยมคีุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖3 

30,000 - - - - 
ส านักปลดั 
งานปิ้งกันฯ 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
ไฟฟูาและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จ านวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖3 

12,000 - - - - 
ส านักปลดั 
งานปิ้งกันฯ 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๑๓๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

                     ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 

๑๓๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
 



 

๑๓๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟาู การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ 
การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอืน่ๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 



 

๑๓๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

 
 
 
 



 

๑๔๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ 
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ 
เปูาประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

 
 
 



 

๑๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว 7469 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม   ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

๑๔๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

 



 

๑๔๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 



 

๑๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  ๕ ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

 
 
 
 
 



 

๑๔๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 
 

 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ด้านการแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

        
  

2.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        
  

3.ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและขนมธรรม
เนียมประเพณ ี

        
  

4.ด้านการสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

        

  

5ด้านการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

        
  

6.ด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

๔.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 

๑๔๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

   
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดท าผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 

 

4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  

น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน 
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่ เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 

๑๔๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปูองกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การ
ท าลาย การรักษา   

  (๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ ากว่าขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีปัญหาหนี้สิน ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จัดสวัสดิการและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ 

  (๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่มีแนวทางการปูองกัน  โดยการเฝูาระวังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเป็นการเบื้องต้น จัดโครงการรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในบางหมู่บ้านในต าบลยังเป็น 
ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ และเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจั ดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดเ้สนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แต่ยังคงมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องด าเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแดงใหญ่ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ โครงการธนาคารขยะ โครงการขยะพิษแลกแต้ม 
โครงการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด ฯลฯ และปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ต้องด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ให้สัญจรได้อย่างสะดวก  
     

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



 

๑๔๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

 

 


