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ค าน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

 

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2564) และที่แก้ไขเพ่ิม ซึ่งได้บรรจุไว้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕61 - กันยายน พ.ศ.๒๕๖2) ขึ้น  เพ่ือจัดท ารายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งโดมทราบ  พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  นั้น 

   คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์
และน าไปปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป เกี่ยวกับขบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแก่งโดมได้  ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรอย่างจ ากัดให้เกิดคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  

  
 
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                              แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม 
           ธันวาคม   2563 
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ส่วนที ่1 
 

บทน า 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ “ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
ของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และการพัฒนาเป็นไปตามกรอบการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนกลุ่มยุทธศาสตร์จัง หวัด            
แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  

 

ซึ่งข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบและติดตามการ
ด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และท าให้ทราบทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  เกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา ตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ  ที่องค์กรได้ก าหนดโดยผ่านประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานราชการ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคม เศรษฐกิจ ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง   

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ            
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น     
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 แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด     
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ    
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 ๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อย แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา
ไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง  และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      
 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
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 ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก          
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
 ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
 ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

 ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61 ข้อ 12 (3)   

  ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ ๑3 (๕)   
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  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม ได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 4. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
 (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 (๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
 (๔)  ความก้าวหน้า     
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชนการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  การ
กีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การ
ส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความ
ต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า การควบคุมดูแลการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนการบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  
ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  (๕) ประสิทธิภาพ   
   ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖) ประสิทธิผล     
 ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม่  

 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตร
มาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้ 
 เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล    
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล 
แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริ บทของ
ท้องถิ่น   
 กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการ
ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่  
 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
 (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น    
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

 
     

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

การประกาศผลการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
2.อนุกรรมการติดตามและประเมินผล 

1.ผู้บริหารท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม   

รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

1.ปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับการเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
2.ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

๑)  ส.อบต. จ านวน  3  คน  
๒)  ผู้แทนประชาคม จ านวน  2  คน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2  คน 
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ส่วนที่ 2 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และท่ีแก้ไขเพิ่ม  (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

**************************** 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม         
ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  ตามแนวทางคู่มือการติดตาม      
และประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประชุม
พิจารณาประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม ขอสรุปการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งโดม มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่บรรจุไว้ในปี        
พ.ศ.2563  จ านวน 149 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 51,280,800 บาท 
  2. มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปบรรจุไว้ 
ในแผนการการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม ที่ได้ประกาศใช้ไปด าเนินการครบทุกด้าน
สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ตามกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ของอ าเภอสว่างวีระวงศ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งโดม  และน ามาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 84 โครงการ 
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนการด าเนินงาน จ านวน 21,648,668 บาท 
  3. ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   สรุปได้ดังนี้ 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวนทั้งสิ้น 188 โครงการ  งบประมาณรวม 66,619,810.00 บาท 
 - จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   รวมทั้งสิ้น 92 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.94  ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ท้ังที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและไม่มีการเบิกจ่าย) 
 - จ านวนเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวนทั้งสิ้น  
27,610,271.54 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.45  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561– 2564) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 -  ด าเนินการตามแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 -  ด าเนินการแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
 

 ค าชี้แจง : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง   หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  /  
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
/  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้อง 
กับศักยภาพท้องถิ่น 

/  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมีการติดตาม
จากระบบเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  มาตรา 287  วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ        
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริ หาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตาม         
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้องปิดประกาศไว้             
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
 

  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 27 (3) องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งโดม  จึงได้ประกาศ ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง  ด้วยยทุธศาสตร์ชาติ” 
 ด้านความม่ันคง  
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ  เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากข้ึน 
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 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
      

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 
 วิสัยทัศน์ 

"ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
 เป้าประสงค์การพัฒนารวม 
 1.เพ่ิมผลิตให้ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทาง การตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 2.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ
การมีส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 3.สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูล
ค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
 วิสัยทัศน์  
 “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”  
 ค านิยาม 

 “ชุมชนเข้มแข็ง” ความหมาย ชุมชนสุขภาพดี มีการศึกษา อาชีพรายได้ บนวิถีพอเพียง      
มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความแข็งแกร่งทางประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพ่ึงตนเอง อย่างยั่งยืน 
 “เมืองน่าอยู่” ความหมาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข 
สะดวกสบายสิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีมีงานท า มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมสงบสุข 
 “เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว” ความหมาย ช่องทางการค้า และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยจังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือนบ้านถึง 
2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังมีเส้นทาง
เชื่อมโยงกับเวียดนามและจีน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพและความต้องการสินค้าจากประเทศไทย
สูง รวมทั้งการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 “การเกษตรมีศักยภาพ” ความหมาย การผลิตสินค้าการเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
(Ability) และมีคุณภาพตามมาตรฐาน (Quality Satandard) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจของจังหวัด 
 พันธกิจ 
 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 2.ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน 
 3.พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 3.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน 
 เป้าประสงค์ 
 มูลค่าการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 
 2.การพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
 3.พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐาน 
 4.ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 3.การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูสินค้าเกษตร 
  เป้าประสงค์ 
  1.ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
  2.ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
  3.เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.ผลิตทางเกษตรมีการจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
  3.พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
  4.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และประมง 
  6.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
  เป้าประสงค์ 
  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
  3.บริหารจัดการด้านพลังงาน 
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  5.การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
  เป้าประสงค์ 
  พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชน มี
ภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐานการ มีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคส่วน และประชาชนในพื้นท่ี 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคง 
  2.ผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
  3.พัฒนาความร่วมมือเพ่ือเสริมความม่ังคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 6.การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของภาครัฐ 
  2. จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  2.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
 

 ค านิยาม 
  “เมืองน่าอยู่ทันสมัย” หมายความว่า การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผัง
เมืองเป็นเอกลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน ภายในจังหวัดให้ทันสมัย เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลัก
ทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนนคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในการชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การ
สาธารณสุข และในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ การแก้ปัญหา และการ
ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
 “ประตูสู่การค้าการลงทุน” หมายความว่า การเสริมการค้าขายชายแดน การเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค และเมืองที่มีการเสริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบาย
สินค้าท้ังส่งออกและน าเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 
 “ท่องเที่ยวหลายมิติ”  หมายความว่า การมีการท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่
มนุษย์สร้างขึ้น ฯลฯ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภาพของบุคคลกรทางการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 
  “เกษตรสู่สากล” หมายความว่า ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่ายใน
ระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้าน
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยปลอดจากสารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร
กับผู้บริโภคและการตลาดเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 
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  วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการ
ขยายตัวจากส่วนกลางละการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุม และทางการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาค 
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน และยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือ
สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม 
  6. ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
  7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   2. ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก 
   3. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในทุกด้าน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนในทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร(GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
   4. เมืองแห่งโอกาสในทุกๆ ด้าน (การศึกษา สุขภาพ กีฬา ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน 
วัฒนธรรม ฯลฯ) 
   5. เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 
   6. เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
   7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
   8. เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
   9. เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
   จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ 5 ประเด็น ตามล าดับ
ความส าคัญ  ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
   ประเด็นการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
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   ประเด็นการพัฒนาที่  4  การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
   ประเด็นการพัฒนาที่  5  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. การสร้างเสริมพลเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ให้ได้มาตรฐาน 
  3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
  2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ (Thailand 4.0) 
  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
  6. ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
  7. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. ส่งเสริมการผลิตและการกระจายสินค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
  2.  เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)  เพ่ือสนับสนุนการค้า
การลงทุน 
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้าการลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  3. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
  4. ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  5. พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้งปี 
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  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยว 
  3. ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาด เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
   2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ 
   3. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้อย่างมั่นคงละยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   2. พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูป ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ
ส่งออก 
   3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย (Thailand 4.0) 
   4. ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
  วัตถุประสงค์ 
  1. พิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม 
  3. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  4. สร้างความสอดคล้อง ความมั่นคง ให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
และตามแนวชาย 
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ 
  3. ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาอ าเภอสว่างวีระวงศ์ (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2563) 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ความเป็นมาของอ าเภอ 
  นายสันทัด จตุชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะด ารงต าแหน่งเป็นนายอ าเภอวารินช าราบ  
เห็นว่าท้องที่ต าบลสว่าง  ต าบลแก่งโดม  ต าบลบุ่งมะแลง  และต าบลท่าช้าง เป็นท้องที่ห่างไกล แต่มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม รวมทั้งเส้นทางขนส่งเหมาะสมที่จะเจริญเติบโตได้ในอนาคต จึงประชุมขอ
ความเห็นชอบจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร สภาต าบล ทั้ง 4 ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอวารินช าราบ  
มีมติเห็นชอบให้ขอตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์ข้ึน ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลสว่าง โดยตั้งตามชื่อต าบล
สว่างและพระนาม “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” (อ้วน ติสโส แสนทวีสุข) และ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” (พิมพ์ 
ธมมธโร แสนทวีสุข) พระสงฆ์คันถธุระที่ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีเคารพศรัทธาซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จทั้งสองรูป 
มีชาติก าเนิดที่ต าบลสว่าง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2538  
  กระทั้งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอ าเภอสว่างวีระวงศ์ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 124 ตอนที่ 46 ก. ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ส่งผลให้กิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์  ได้รับ
การยกฐานะเป็นอ าเภอสว่างวีระวงศ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ จ านวน 11 นาย และปัจจุบันมี นายสุทิน งามเลิศ ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ คนที่ 10 
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
  วิสัยทัศน์ของอ าเภอสว่างวีระวงศ์  (Vision) 

“สังคมสงบสุข  สุขภาพดีทั่วหน้า  เกษตรยั่งยืน” 
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
  ลักษณะท่ีตั้ง   อ าเภอสว่างวีระวงศ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอวารินช าราบ ระยะทาง 27 ก.ม. และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 30 ก.ม. 
  เนื้อที ่ ประมาณ   218  ตารางกิโลเมตร  หรือ 136,250  ไร่ 
   อาณาเขตติดต่อ 
                  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอดอนมดแดง และอ าเภอตาลสุม    
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอนาเยีย   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพิบูลมังสาหาร    
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวารินช าราบ    
  พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์และเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. มีผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 เป้าประสงค์ 

 1. การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
 3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน  

 2. ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
 3. ส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ 
 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานของ
ประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  เป้าประสงค์ ศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในระดับอ าเภอ 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน
การค้า การลงทุน 
 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 3.ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
 4.ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย  
 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว  
 3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 ๕) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร  
 2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสมัยใหม ่
 3. เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP เครือข่ายวิสาหกิจ และ SME 
 2. พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ

ส่งออก 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 4. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ 
 5. หน่วยงานราชการ สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

 เป้าประสงค์ 
 1. พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
 2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2.1 วิสัยทัศน์       “สังคมดี  สุขภาพดี  เศรษฐกิจดี” 
 “สังคมดี” หมายความว่า เป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลไกต่างๆ ทาง
สังคม การพัฒนาชุมชน  การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย การร่วมคิดร่วมท าใน
การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  เป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทร เกื้อกูล ร่มเย็นเป็นสุข โดยอาศัยหลักศาสนา 
ระบบเครือญาติและความอาวุโสของสังคม การจัดให้มีสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครจิตอาสาชุมชน การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 “สุขภาพดี” หมายความว่า  ต าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา
หรือก าหนดปัญหาสุขภาพ ก าหนดอนาคต การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม 
รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดและป้องกันการเกิดโรค การส่งเสริมสุขภาพ การปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน 
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 “เศรษฐกิจดี”  หมายความว่า การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพ่ือสร้างงาน อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ กิจกรรมในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 ค าขวัญประจ าต าบล 
“แก่งโดมล าโดมใหญ่ร่วมใจพัฒนา วัฒนธรรมล  าค่า ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่เทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์ย่ังยืน” 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 
  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพสังคม การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาแหล่งน้ า การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารงาน อบต. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานที่เป็นธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
 2.3 เป้าประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน ให้มีรายได้ มีความสุข อยู่ดีกินดี  ภายใต้ชุมชนที่เข้มแข็ง   
 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  ความอยู่ดีกินดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอยู่รวมกันใน
สังคมอย่างเป็นสุข 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ือพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย การคมนาคม เศรษฐกิจ การ
ขนส่ง  การเดินทางสัญจร  และความปลอดภัย ระบบระบายน้ าภายในชุมชนมีประสิทธิภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เพ่ือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมภายนอก การสร้างอาชีพ  การสร้างรายได้ในกับชุมชนเพิ่มขึ้น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าหรือก่อสร้างแหล่งน้ า จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  เพ่ือป้องกันรักษาและรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์เข้มแข็ง ปราศจาก
โรคภัย ไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การพัฒนาทาง
การเมืองท้องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา  และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนที่ให้มีความม่ันคงถาวร 
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  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาด้านสถานที่ท่องเที่ยว/บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 แนวทางการพัฒนาเกษตร 
  เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแก่งโดม ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จัดหาพันธ์พืชและหรือพันธ์สัตว์ให้แก่
กลุ่มเกษตร ส่งเสริมหรือสนับสนุนการท าปุ๋ย (อินทรีย์ชีวภาพ) จัดหาเครื่องจักรและหรือครุภัณฑ์ วัสดุเพ่ือ
การเกษตร  จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร  ชลประทานระบบท่อ เกษตรกรยั่งยืน จัดตั้งศูนย์ศัตรูพืชชุมชน 
   1.2. แนวทางการพัฒนาด้านอาชีพ 
  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหรือครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพและหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  และทัศนะศึกษาดูงาน จัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มอาชีพ จัดหา
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านผู้น าชุมชน 
   เพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนในบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน เช่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 
ผู้น ากลุ่มองค์กรต่างๆ และคณะกรรมการหมู่บ้าน รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี การพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการว่างงาน 
  การฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้ว่างงาน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  ลดภาวการณ์ว่างงานใน
ต าบล  สร้างอาชีพและรายได้  ให้สามารถมีรายได้เพียงพอในครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพหลังการเก็บเก่ียว  
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง 
  อบต.เคลื่อนที่ เช่น การประชุมสัญจรและอ่ืนๆ ก่อสร้างและหรือซ่อมแซมระบบการกระจาย
ข่าวสารหรือเสียงตามสายหรือไร้สายและสารสนเทศต่างๆ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดท าป้ายปิด
ประกาศและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ก่อสร้างและหรือซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้านหรืออาคารที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การเลือกตั้งประจ าเขตต าบลแก่งโดม พัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนและ
ประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง พัฒนาบทบาทสตรี  
  2.4 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การจัดฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวน อปพร. จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน จุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่างๆ จัดซื้อชุด อปพร. และวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาน อปพร. สนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.
แห่งชาติ การฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพต าบลแก่งโดม 
  2.5 แนวทางการพัฒนาด้านความยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จัดตั้งกองทุนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม อพม. ระดับ
ต าบล จัดหาครุภัณฑ์หรือวัสดุส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  พัฒนาอาชีพส่ง การสร้าง
รายได้ของผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์และช่วยเหลือปัจจัยสี่  
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  2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
  การก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬาและหรือสวนสุขภาพ จัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาด้านยาเสพติดต าบลแก่งโดม  ก่อสร้างหรือปรับปรุงสนาม
กีฬาหรือสวนสุขภาพระดับต าบล ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย สนับสนุนส่งเสริมทีมกีฬาและนักกีฬา
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
  2.7 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน ขจัดปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน
หรือชุมชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ. หรือบันทึกข้อมูล จปฐ.  และ กชช.  2 ค ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านศีลห้า ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้
ปลอดจากยาเสพติด  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม   
  ก่อสร้างถนน คสล.หรือถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างต าบล เช่น การเชื่อมต่อกับต าบลสว่าง 
ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์  ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในต าบล
แก่งโดม ก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในต าบลแก่งโดม ก่อสร้างถนนลูกรังหรือถนนดินภายในต าบลแก่งโดม   
การซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางภายในต าบลแก่งโดม  ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนดินภายในพ้ืนที่
ต าบลแก่งโดม  ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ภายในพ้ืนที่ต าบลแก่งโดม วางท่อระบายน้ าภายในต าบลแก่งโดม 
เพ่ือปัญหาน้ าท่วมขังขุดลอกคลองระบายและท่อระบายน้ าภายในต าบลแก่งโดม  
   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า แรงสูง และหรือไฟฟ้าแสงสว่างภายในต าบล  การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การจัดบริการ
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ ถนน  และอ่ืนๆ ตลอดจนการจัดหาไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านอุปโภคและบริโภค 
  การก่อสร้างและหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและหรือสนับสนุนการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้านในเขตต าบลแก่งโดม  การเจาะบ่อบาดาลส าหรับหมู่บ้าน การซ่อมแซมปรับปรุงท่อ
น้ าประปาหมู่บ้าน  การซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดสาธารณภัย 
หรือภัยแล้ง  
  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  การก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ า/ฝายน้ าล้น  ล าห้วยสาขาต่าง ๆ ของล าโดมใหญ่  เพ่ือกักเก็บน้ า
เพ่ือการเกษตร การขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคหรือเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต าบล  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเกษตรกรรมภายในต าบล การ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร การรวบรวมข้อมูล สถิติ 
การบริหารการจัดการน้ าภายในต าบล 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและรักษา 
  การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและรักษาโรคระบาดหรือโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย การ
รณรงค์ในการป้องกันรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของคนในท้องถิ่นรวมทั้งอุบัติเหตุจากการจราจร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือน้ ามันเชื้อเพลิงในการป้องกันรักษาโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ การป้องกันและ
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ควบคุมโรคไข้เลือดออกหรือจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์  การฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันหรือรักษา
ด้านสุขภาพอนามัยหรือโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อรวมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ประชาชนในพื้นท่ี  สปสช. ระดับต าบล  โครงการรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน (1669) 
  5.2 แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
  ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาในพ้ืนที่ต าบลแก่งโดม  จัดซื้อหรือ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ก่อสร้างสนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ 
การควบคุมป้องกันโรคระบาด การสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การสร้างผู้น าด้านสุขภาพ 
สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. การจัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริเกี่ยวกับโครงการเพื่อสุขภาพและอนามัย 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  อบต. 
  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ  อบต.แก่งโดม  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.แก่งโดม การศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.แก่งโดม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าเว็บไซต์ต าบลและอินเตอร์เน็ตต าบล อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงบ ารุงรักษาและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการอ านวยการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
จ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ อบต. อุดหนุนศูนย์บริการข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 
  6.2 การพัฒนาด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ท าการ  อบต. และพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ภายในต าบลแก่งโดม
จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ให้มีความพร้อมกับการใช้
งานและมีเพียงพอต่อการใช้งาน  ปรับปรุงหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างภายในส านักงาน หรือที่สาธารณะ
ประโยชน์ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของ อบต.แก่งโดม  ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์บนพ้ืนที่สาธารณะใน
ต าบล  ซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือดัดแปลงทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดหารถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ 
การจัดหารถบรรทุกในการจัดเก็บขยะ ยานพาหนะเพ่ือใช้ในภารกิจต่างๆ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   7.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
  สนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการด้านการศึกษา แก่โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็ก  การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมงานพ้ืนฐานอาชีพ
ในสถานศึกษา อบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุทางการศึกษา อาหารเสริม (นม)  อาหาร
เสริม (อาหารกลางวัน) สนับสนุนสถานศึกษาภายในพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา การจัดการศึกษาของทอ้งถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในเขตต าบลแก่งโดม  ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมหรือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.แก่งโดม  จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลแก่งโดม ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
หรือวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา การแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแก่งโดม การจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมกับการใช้งานและมีเพียงพอต่อการใช้งานส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลแก่งโดม การจัดหาหรือปรับปรุงแซมแซมเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนทีต่ าบลแก่งโดม 
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  7.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  การบ ารุงพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่เป็นที่พ่ึงและเคารพนับถือของประชาชน  การจัดงานรัฐ
พิธีและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาภายในต าบลแก่งโดม การอนุรักษ์ประเพณี ฟ้ืนฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ให้คงอยู่และมีผู้สืบทอดต่อไป การบูรณะซ่อมแซม หรือปฏิสังขรศาสนสถานวัดและหรือ
ดอนตาปู่ การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบล การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การอุดหนุนการจัดงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานกาชาด งานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษาของ  อ าเภอและจังหวัด อุดหนุนรัฐพิธี  งานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมอุดหนุนการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.1 แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คัดแยกขยะ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน  อุบลเมืองสะอาด
ราชธานีอีสาน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การจ้างเหมาบริหารจัดเก็บขยะ คนงานขยะ พนักงานงานขับรถขยะ  
การจัดหารถบรรทุกขยะ ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการเก็บขยะ 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  9.1 การพัฒนาด้านสถานที่ท่องเที่ยว/บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประเพณีท้องถิ่น อ่ืนๆ  การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว   
  
การวางแผนงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม  การประชุมคณะกรรมการชุมชน  การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหา     
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  ก่อนน ามาจัดท าเป็นโครงการเพื่อน าไปพัฒนาในพ้ืนที่   
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559/เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560/เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561/เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561/เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2561/และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  มีกิจกรรมและ
โครงการ รวมทั้งสิ้น 188 โครงการ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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รายละเอียดจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564) / เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1) / เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) / เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) / 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)/ และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)    (เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม 26 9,970,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 93 36,081,810.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 450,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 10 7,950,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 1,470,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 13 3,548,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 6,610,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 310,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 230,000.00 

รวมทั้งสิ้น 188 66,619,810.00 
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การจัดท างบประมาณ 
  ตามที่ นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  โดยมีโครงการที่ได้ประกาศไว้ในแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมทั้ง
โครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน การลงนามในสัญญา) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2564)  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  จ านวนทั้งสิ้น 92 โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการที่มีการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564)  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม 
    
1. ค่าใช้สอย 
   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ(เจ้าหน้าที่ อปพร.) 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 65,100.00 

2. ค่าตอบแทน 
   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 13,800.00 

3. ค่าใช้สอย 
   - โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน “แก่งโดมเกมส์” 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 160,000.00 

4. งบกลาง 
   - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุน 5,768,000.00 

5. งบกลาง 
   - เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุน 2,184,800.00 

6. งบกลาง 
   - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ส านักงานปลัด เงินอุดหนุน 90,000.00 
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7. ค่าใช้สอย 
   - โครงการอบรมให้ความรู้  และทัศนศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้เข้ารับการอบรม 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 223,600.00 

8. ค่าใช้สอย 
   - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 45,500.00 

9. โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

10. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หรือบันทึกข้อมูล จปฐ.  ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
11. โครงการปักกลด  ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
12. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมกระจายข่าวสาร หรือเสียงตามสายหรือไร้สาย ภายในหมู่บ้าน ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านสังคม 8,550,800.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นซอย 500   หมู่ที่ 11 บ้านดอนผึ้ง 

กองช่าง เงินรายได ้ 195,000.00 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนเตาเหล็ก-บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 13 บ้านโนน
เตาเหล็ก  

กองช่าง เงินรายได ้ 195,000.00 

3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นข้างโรงเรียนบ้าน  แก่งโดม หมู่ที่ 6 บ้านแก่งโดม 

กองช่าง เงินรายได ้ 166,000.00 

4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้านค าหมากอ่อน-บ้านค ากลาง   หมู่ที่ 5 บ้านค าหมาก
อ่อน   

กองช่าง เงินรายได ้ 390,000.00 

5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางส าราญ วงศ์ทองดี หมู่ที่ 3 บ้านนาค า 

กองช่าง เงินรายได ้ 195,000.00 
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6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยแหลมพัฒนา   หมู่ที่ 12 บ้านค ากลาง 

กองช่าง เงินรายได ้ 195,000.00 

7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนายนิรันดร์ เดช   มุงคุณ-ที่นานายไวพจน์ เดชมุงคุณ   
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยขาม 

กองช่าง เงินรายได ้ 190,000.00 

8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. ถนนเส้นไปคุ้ม  วังใหญ่   หมู่ที่ 9 บ้านห้วยขาม 

กองช่าง เงินสะสม 48,000.00 

9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนเส้นบ้านนาค า- ค ากลาง   หมู่ที่ 3 บ้านนาค า 

กองช่าง เงินสะสม 36,000.00 

10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้านค าหมากอ่อน-บ้านค ากลาง   หมู่ที่ 5 บ้านค าหมาก
อ่อน   

กองช่าง เงินสะสม 252,000.00 

11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนเตาเหล็ก-บ้านโคกสมบูรณ์ใน   หมู่ที่ 13 บ้าน
โนนเตาเหล็ก  

กองช่าง เงินสะสม 258,000.00 

12. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นบ้านนางศิริรัตน์ แสนทวีสุข   หมู่ที่ 9 บ้านห้วยขาม 

กองช่าง เงินสะสม 207,000.00 

13. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้าน    ค าหมากอ่อน   หมู่ที่ 5 บ้านค าหมาก
อ่อน 

กองช่าง เงินสะสม 173,000.00 

14. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นซอยหนองแหน   หมู่ที่ 6 บ้านแก่งโดม 

กองช่าง เงินสะสม 144,000.00 

15. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นบ้านนายด้วน ผลสวน   หมู่ที่ 3 บ้านนาค า 
 

กองช่าง เงินสะสม 138,000.00 
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16. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นซอยฝายน้ าล้น-    บ้านนายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์   หมู่ที่ 11 
บ้านดอนผึ้ง 

กองช่าง เงินสะสม 184,000.00 

17. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดซื้อหินคลุก ถนนเส้นบ้านนายสนิท จันทน์เทศ และถนนเส้นฝั่งตรงข้ามโรงเรียน 
เชื่อมต่อถนนเส้นไปคุ้มนาเยียน้อย  หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ใน 

กองช่าง เงินสะสม 263,500.00 

18. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล. ถนนเส้นคุ้ม     วังใหญ-่ทุ่งกะซะ   หมู่ที่ 9 บ้านห้วย
ขาม 

กองช่าง เงินสะสม 35,000.00 

19. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนเส้นซอยนาหลวง   หมู่ที่ 12 บ้านค ากลาง 

กองช่าง เงินสะสม 10,000.00 

20. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ ภายในต าบล  แก่งโดม 

กองช่าง เงินสะสม 330,000.00 

21. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณห้วยใหญ่ ถนนเส้นบ้านหนอง
นกเขียนไปบ้าน      ค ากลาง   หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน 

กองช่าง เงินสะสม 390,000.00 

22. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านค ากลาง-บ้าน   นาค า  

กองช่าง จังหวัด 2,899,000.00 

23. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนเตาเหล็ก-บ้านโคกสมบูรณ์ใน 

กองช่าง จังหวัด 499,000.00 

24. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นภายในหมู่บ้านโนนเตาเหล็ก  

กองช่าง จังหวัด 100,000.00 

25. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านค ากลาง-บ้าน   นาค า  

กองช่าง จังหวัด 498,000.00 
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26. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 11 บ้านดอนผึ้ง (ซอยพัฒนาใหม่) 

กองช่าง เงินอุดหนุน 209,939.35 

27. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 6 บ้านแก่งโดม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 295,873.19 

28. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 11 บ้านดอนผึ้ง (ซอยโนนยาง) กองช่าง เงินอุดหนุน 457,781.03 

29. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 

กองช่าง เงินอุดหนุน 175,996.81 

30. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก (จุดที่ 2) 

กองช่าง เงินอุดหนุน 82,333.29 

31. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 4 บ้านผึ้งโดม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 31,153.05 

32. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีเจริญ 

กองช่าง เงินอุดหนุน 179,230.35 

33. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 5 บ้านค าหมากอ่อน 

กองช่าง เงินอุดหนุน 150,964.16 

34. เงินอุดหนุนเอกชน 
   - โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหรือแรงสูง   หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน 

กองช่าง เงินอุดหนุน 230,148.44 

35. ค่าวัสดุ 
   - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน) 

กองช่าง เงินรายได ้ 79,995.00 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9,883,914.67 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ค่าวัสดุ ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 42,075.00 
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   - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้  ในงานตลาด
นัดร่มพอก) 
2. ค่าใช้สอย 
   - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานเดินระบบกระแสไฟฟ้า ให้กับ
ร้านค้า แผงลอย ผู้ขาย และแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าฯ ตลาดร่มพอก 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 31,200.00 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 73,275.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. ค่าครุภัณฑ์  
   - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส) 
 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 54,000.00 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งล าห้วยข่า   หมู่ที่ 2 บ้านโคก
สมบูรณ์ใน 

กองช่าง กันเงิน 485,000.00 

3. โครงการก าจัดวัชพชืและผักตบชวาล าห้วยข่า ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 539,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
   - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแก่งโดม  

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 130,704.00 

2. ค่าใช้สอย 
   - โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบลแก่งโดม  

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 24,216.20 

3. ค่าวัสดุ 
   - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 73,000.00 

4. ค่าครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 58,500.00 
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   - ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
5. ค่าใช้สอย 
 - โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ต าบลแก่งโดม  

ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

6. การส ารวจและขึ้นทะเบียนประกรหมา – แมว ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
รวมงบประมาณการพัฒนาด้านสาธารณสุข 286,420.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม กองช่าง เงินรายได ้ 337,000.00 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
   - โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งโดม 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 123,000.00 

3. ค่าใช้สอย 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ 
   - รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ทุกส่วนราชการ 
เงินรายได ้

 
4,500.00 
1,910.00 

53,573.00 
38,991.18 

เป็นเงิน 98,974.18 
4. ค่าวัสด ุ
   - วัสดุส านักงาน 
   - วัสดุก่อสร้าง 
   - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
   - วัสดุงานบา้นงานครัว 
   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
   - วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ทุกส่วนราชการ เงินรายได ้

 
231,688.00 
570,000.00 

16,645.40 
35,646.00 
77,200.00 
21,935.00 
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เป็นเงิน 953,114.40 
5. ค่าครุภัณฑ์ 
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
   - ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
   - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับพนักงานพร้อมอุปกรณ์ 
   - ค่าจัดซื้อเคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง 
   - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 
   - ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

ทุกส่วนราชการ 
เงินรายได ้

 
7,800.00 
2,400.00 

15,900.00 
19,900.00 

7,900.00 
7,800.00 

เป็นเงิน 61,700.00 
6. ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าจัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด า)  

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 99,500.00 

7. ค่าสาธารณปูโภค 
   - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
   - ค่าไฟฟา้  
   - ค่าบริการไปรษณีย ์

ทุกส่วนราชการ 
เงินรายได ้

 
36,882.90 

151,296.25 
4,658.00 

เป็นเงิน 192,837.15 
8. ค่าใช้สอย 
   - ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 27,100.00 

9. เงินอุดหนุน 
   - อุดหนุนเทศบาลต าบลสว่างตามโครงการอุดหนุนสถานที่กลาง
ส าหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 50,000.00 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 1,943,225.73 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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1. ค่าใช้สอย 
   - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 50,000.00 

2. ค่าใช้สอย 
   - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในพื้นที่ 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 204,000.00 

3. ค่าวัสดุ 
   - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุน 594,000.00 

4. เงินอุดหนุน 
   - อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุน 2,828,000.00 

5. ค่าใช้สอย 
   - โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งโดม 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 20,000.00 

6. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   - โครงการสืบสานประเพณีสดุดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุน 30,000.00 

7. ค่าวัสดุ     
   - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป 588,000.00 

8. ค่าวัสดุ     
   - ค่าอาหารเสริม(นม) 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป 1,248,965.94 

9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม 

กองช่าง เงินสะสม 98,000.00 

10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้งโดม 

กองช่าง เงินสะสม 52,000.00 

11. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลสว่าง ตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษาอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 

กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุน 50,000.00 
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12. ค่าใช้สอย 
   - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 51,000.00 

13. ค่าใช้สอย  
   - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 214,500.00 

14. ค่าใช้สอย 
   - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานครู/พนักงานจ้าง/สมาชิก อบต. 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 25,650.00 

15. ค่าใช้สอย 
   - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 20,000.00 

16. ค่าใช้สอย 
   - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน 
อบต.แก่งโดม 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 48,500.00 

17. ค่าใช้สอย 
   - โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 66,670.00 

18. ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะท ากิจกรรมส าหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที ่

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 18,000.00 

19. ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน ตามโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ(DLTV) 

กองการศึกษาฯ เงินรายได ้ 55,800.00 

20. โครงการร่วมงานรัฐพิธี งานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม  
อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 

กองการศึกษาฯ ไม่ใช้งบประมาณ - 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6,263,085.94 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1. ค่าใช้สอย 
   - โครงการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 16,550.00 

2. ค่าใช้สอย 
   - ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางและไหล่ทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 217 ช่วงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.แก่งโดม 
และเก็บขยะบริเวณตลาดนัดร่มพอก 

ส านักงานปลัด เงินรายได ้ 54,000.00 

3. โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
รวมงบประมาณการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 70,550.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1. โครงการปลูกดอกบัวแดงบริเวณล าห้วยข่า ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 
2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญต่างๆ ส านักงานปลัด ไม่ใช้งบประมาณ - 

รวมงบประมาณการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  
ทั้งที่มีการก่อหนี้ผูกพัน การลงนามในสัญญา  และที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  จ านวน 92 โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
27,610,271.54 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณและจ านวนโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม 12 8,550,800.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 9,883,914.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 73,275.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 3 539,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 286,420.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 9 1,943,225.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 6,263,085.94 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 70,550.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2 - 

รวมทั้งสิ้น 92 27,610,271.54 
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ร้อยละของของโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการ 
ที่เนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม 26 12 46.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 93 35 37.63 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 66.66 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 10 3 30.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 6 66.66 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 13 9 69.23 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 20 74.07 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 75.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 2 66.66 

รวม 188 92 48.94 
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ร้อยละของงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม 9,970,000.00 8,550,800.00 85.76 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36,081,810.00 9,883,914.67 27.39 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 450,000.00 73,275.00 16.28 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 7,950,000.00 539,000.00 6.78 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,470,000.00 286,420.20 19.48 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน      อบต. 3,548,000.00 1,943,225.73 54.77 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ 
                     วัฒนธรรม 

6,610,000.00 6,263,085.94 94.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 310,000.00 70,550.00 22.76 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 230,000.00 - 0.00 

รวม 66,619,810.00 27,610,271.54 41.44 
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สรุปรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ตามแผนฯ 

ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ เบิกจ่ายจริง ไม่ได้เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 26 12 14 9,970,000.00 8,550,800.00 1,419,200.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 93 35 58 36,081,810.00 9,883,914.67 26,197,895.33 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 1 450,000.00 73,275.00 376,725.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 10 3 7 7,950,000.00 539,000.00 7,411,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 6 3 1,470,000.00 286,420.20 1,183,579.80 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน อบต. 13 9 4 3,548,000.00 1,943,225.73 1,604,774.27 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 20 7 6,610,000.00 6,263,085.94 346,914.06 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 1 310,000.00 70,550.00 239,450.00 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 2 1 230,000.00 - 230,000.00 

รวมทั้งสิ้น 188 92 96 66,619,810.00 27,610,271.54 39,009,538.46 
ร้อยละของจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการด าเนินการ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวมทั้งปีงบประมาณ) ร้อยละ  48.94 
ร้อยละของจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีการด าเนินการ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รวมทั้งปีงบประมาณ) ร้อยละ  51.06 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเบิกจ่าย   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รวมทั้งปีงบประมาณ) ร้อยละ  41.45 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีการเบิกจ่าย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รวมทั้งปีงบประมาณ) ร้อยละ  58.55 
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