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ค าน า 

 
  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าบก ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าบก ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้า
ส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมลูและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–
พ.ศ. 2565) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าบกได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จ

ในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป
จากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก     ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด     อีกทั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าบก ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)     โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2564)  มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่

มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 

                  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา  วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์  และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้าน

สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลค าบก และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 



3. ขัน้ตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 3 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือ

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี   ที่

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
                  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
                   ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง                          
                   องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดที่
กล่าวมาข้างต้นครบทุกข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

           ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐาน  
 1.ดา้นกายภาพ 
  1.1ท่ีตั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือต าบล 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก  ตั้งอยูท่ี่  หมู่ท่ี 4 บา้นค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จงัหวดั
มุกดาหาร อยูห่่างจากอ าเภอค าชะอี ระยะทาง 12   กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัมุกดาหาร 46   กิโลเมตร 

       1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
   ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปของต าบลค าบก สภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นท่ี 

ราบสูงมีภูเขาและป่าไม ้ลกัษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีพืชสมุนไพรหลายชนิดซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

  1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิอากาศของต าบลค าบก มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน ฤดูแลง้สลบัฤดูฝน โดย
ฤดูฝน เร่ิมตน้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เร่ิมตน้ตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคม ถึง
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ และฤดูร้อน เร่ิมตน้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

   



                                  1.4ลกัษณะของดิน 
  ลกัษณะของดินของต าบลค าบก มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุม้น ้า  
  1.5 ลกัษณะของแหล่งน ้า 

   ลกัษณะของแหล่งน ้าต าบลค าบก ลกัษณะเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ ล าหว้ยขนาดเล็ก  เช่น
หว้ยทราย หว้ยค าบก 

  1.6 ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้

  ลกัษณะของไมแ้ละป่าไมข้องต าบลค าบก มีลกัษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีพืชสมุนไพรหลาย
ชนิดซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง รวม  6  หมู่บา้น มีนายพอน    สลางสิงห์  เป็นก านนัต าบลค าบก   

              หมู่ท่ี  1  บา้นบาก     ผูใ้หญ่บา้น    นายส าเนียง    หว้ยทราย 

                                    หมู่ท่ี  2  บา้นกลาง  ผูใ้หญ่บา้น    นายเน้ิม   ปากหวาน 
                    หมู่ท่ี  3  บา้นหว้ยล าโมง ผูใ้หญ่บา้น    นายประดิษฐ ์ เบญมาตย ์

                                    หมู่ท่ี  4   บา้นค าบก  ก านนั           นายพอน          สลางสิงห์ 

                                    หมู่ท่ี  5   บา้นโนนสะอาด ผูใ้หญ่บา้น    นายบนัดิษฐ ์      ปากหวาน 
                               หมู่ท่ี  6  บา้นค าบก  ผูใ้หญ่บา้น    นายประโด่น     สลางสิงห์ 
                           2.2 การเลือกตั้ง   แบ่งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 1 บา้นบาก 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 2 บา้นกลาง 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 3 บา้นหว้ยล าโมง 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 4 บา้นค าบก 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 5 บา้นโนนสะอาด 
                               เขตเลือกตั้งท่ี 6 บา้นค าบก 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.ประชากร 
  3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร 
       จ านวนประชากรทั้งหมด     2,493      คน 
       ชาย            1,296      คน 
       หญิง                                     1,197      คน  
  3.2 ครัวเรือนและจ านวนประชากร                                  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น ปี  2562 ปี  2563 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 บา้นบาก     322 264 586 168 324 272 596 186 
2 บา้นกลาง 196 166 362 86 199 159 385 92 
3 บา้นหว้ยล าโมง  333 309 642 176 332 302 628 180 

4 บา้นค าบก 194 180 374 94 178 174 352 100 
5 บา้นโนนสะอาด  73 80 153 45 71 73 141 49 
6 บา้นค าบก 185 198 383 97 195 202 397 108 

รวม 1,303 1,197 2,500 666 1,293 1,183 2,476 716 
                                 ขอ้มูล ณ  เดือน 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
                      4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

                  ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก  มีโรงเรียนในพื้นท่ีระดบัประถมศึกษา    จ านวน  4  

แห่ง  โรงเรียนมธัยม 1  แห่ง  ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ ์ 4  แห่ง  ซ่ึงมีจ านวนบุคลากรและนกัเรียน  ดงัน้ี   
ล าดบัท่ี 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวน
ครู 

จ านวนเด็กนกัเรียน รวม  
ครู /

นกัเรียน 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา รวม 

1 โรงเรียนบา้นบาก 3 9 21 - 30 3/30 
2 โรงเรียนบา้นกลาง 3 10 33 - 43 3/43 
3 โรงเรียนบา้นห้วยล าโมง 4 10 31 - 41 4/41 
4 โรงเรียนบา้นค าบกราษฎร์นุกูล 4 17 36 - 53 4/53 
5 โรงเรียนค าบกวิทยาคาร 15 - - 165 165 15/165 
 รวม 29 46 121 165 332 29/332 
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                                ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ ์  4  แห่ง  ซ่ึงมีจ านวนบุคลากรและนกัเรียน  ดงัน้ี   

ล าดบัท่ี ช่ือโรงเรียน จ านวนครู จ านวนเด็กนกัเรียน 

1 ศูนยเ์ด็กเล็กวดัขวัสะพานภู 1 10 
2 ศูนยเ์ด็กเล็กวดัศรีออ้มแกว้ 1 16 

3 ศูนยเ์ด็กเล็กวดัศรีจอมแกว้ 1 8 
4 ศูนยเ์ด็กเล็กวดัศรีบุญเรือง 1 12 
 รวม 4 46 

                      4.2 สาธารณสุข 
ต าบลค าบก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จ านวน  1  แห่ง  คือ  ตั้งอยูท่ี่  บา้นค าบก  หมู่

ท่ี  4  โดยมีบุคลากรดงัน้ี   
1.  นางไครทอง    อาจวชิยั  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บา้นค าบก 
2. นางสุภาวดี  หว้ยทราย ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
3. นางสาวธญัญธร    วงัโคตรแกว้ ต าแหน่ง  เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน  
4. นางทองดี    สาฤษี    ต าแหน่ง  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
5. นางบุญช่วย  วงัคะฮาต ต าแหน่ง ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 
6. นางสาวสิรินภา หว้ยทราย ต าแหน่ง พนกังานพิมพ ์(ตามโครงการ ฯ ) 

  -มีศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน    จ านวน   6 แห่ง 
  -อสม.       จ านวน 58 คน 

        4.3 อาชญากรรม 
 ต าบลค าบก ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ในพื้นท่ี 
        4.4 ยาเสพติด 
 ต าบลค าบก ไม่มีปัญหายาเสพติด ในพื้นท่ี 
        4.5การสังคมสงเคราะห์ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์  จ  านวน 5 ราย  
      5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
        5.1 การคมนาคมขนส่ง 
              มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลกัอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ส่วน

ถนนภายในหมู่บา้นก่อสร้างดว้ยถนน คสล. ประชาชนมีการคมนาคมไดส้ะดวก 
       5.2 การไฟฟ้า 

     มีไฟฟ้าใชทุ้กหมู่บา้น  มีแสงสวา่งพอเพียง แต่ยงัไม่ทัว่ถึง 

                     5.3 การประปา 
ประชาชนในต าบลค าบก  ส่วนใหญ่ไดรั้บการบริการดา้นการประปาจากการประปาหมู่บา้น 

และประปาภูเขา -  ประปาหมู่บา้น และประปาภูเขา จ านวน   12     แห่ง  
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       5.4 โทรศัพท์ 

                            ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ จ านวน  7   ตู ้

                     5.5 ไปรษณย์ีหรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภัณฑ์ 
                             มีรถจกัรยานยนตไ์ปรษณีย ์อ.ค าชะอี รับส่งจดหมาย กล่องพสัดุ  ต าบลค าบก วนัละ  1 เท่ียว  
                    6.ระบบเศรษฐกิจ 
                      6.1 การเกษตร 
                             ประชาชนในต าบลค าบกส่วนใหญ่ ท าการเกษตรท านาปลูกขา้ว 
                      6.2 การประมง 
                             พื้นท่ีต าบลค าบก เป็นพื้นท่ีลาบเชิงเขา ไม่มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ประชาชนสามารถท าการ
ประมงไดเ้พียงในช่วงฤดูฝน 
                      6.3การปศุสัตว์ 
                             ประชาชนในต าบลค าบกส่วนใหญ่ จะเล้ียงววัพนัธ์ุพื้นเมือง 
                      6.4 การบริการ 
                             ต  าบลค าบก เป็นต าบลเล็กสุดในอ าเภอค าชะอี การบริการต่าง ๆ อยูท่ี่อ  าเภอค าชะอี 
                      6.5 การท่องเที่ยว 
                             สถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลค าบก ส่วนใหญ่จะเป็นวดัวาอาราม เช่น วดัภูผากูด วดัถ ้าหลวงปู่
เสาร์ วดัภูเขากวาง 
                      6.6 อุตสาหกรรม 
                            ต  าบลค าบก ไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นท่ีแต่อยา่งใด 
                      6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

    กลุ่มอาชีพ 
                              - กลุ่มทอผา้               จ านวนสมาชิก   6  กลุ่ม    120   คน 
                              -กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้     จ านวนสมาชิก                   80   คน 
                              -กลุ่มจกัรสาน               จ านวนสมาชิก                   50   คน 
                              -กลุ่มเล้ียงโค                จ านวนสมาชิก                   50   คน 
                              -กลุ่มสมุนไพร   จ  านวนสมาชิก   50   คน 
                              -กลุ่มวสิาหกิจชุมชนศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน   จ  านวนสมาชิก    52   คน 
                              -กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นหว้ยล าโมง                จ  านวนสมาชิก    25   คน    
                              -กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเล้ียงโคพื้นเมืองต าบลค าบก       จ  านวนสมาชิก    35   คน  
                              -กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเล้ียงโคพื้นเมืองบา้นหว้ยล าโมง จ านวนสมาชิก    12   คน 
                              -กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นบาก                            จ  านวนสมาชิก    50   คน   
                      6.8 แรงงานประชาชนในพื้นท่ีต าบลค าบก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
                                             
 
 



                                                                                                                     5 
                    7.เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน า้) 
                      7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                             ต  าบลค าบก มีหมู่บา้นในต าบล จ านวน 6 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 
                             หมู่ท่ี 1 บา้นบาก 
                             หมู่ท่ี 2 บา้นกลาง 
                             หมู่ท่ี 3 บา้นหว้ยล าโมง 
                             หมู่ท่ี 4 บา้นค าบก 
                             หมู่ท่ี 5 บา้นโนนสะอาด 
                             หมู่ท่ี 6 บา้นค าบก 
                      7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
                             ประชาชนในต าบลค าบกส่วนใหญ่ ท าการเกษตรท านาปลูกขา้ว 
                      7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน า้ทางการเกษตร 
                             แหล่งน า้ธรรมชาติและภูเขา 

ล าหว้ย                 3    สาย 

น ้าจากภูเขา        1    สาย 

        แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 

        แหล่งน ้าสาธารณะ        จ  านวน    12     แห่ง    

                                         บ่อน ้าต้ืน                      จ  านวน    10    แห่ง     
                      7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน า้กนิ น า้ใช้ (หรือน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
                               มีระบบประปาภูเขา     จ  านวน       4   สายทั้งต าบล 

                    8.ศาสนา ประเพณ ีวฒันาธรรม 
                      8.1 การนับถือศาสนา 
                               ประชาชนในต าบลค าบก นบัถือศาสนาพุทธ 
                      8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
                              ต  าบลค าบก ชาวพื้นเมืองเป็นชาวเผา่ภูไท นบัถือผ ีนบัถือไสยศาสตร์ ผปู่ี ผยีา่ มีการบวงสรวง 
เซ่นไหว ้ผบีรรพบุรุษยดึถือผีปู่ผยีา่เป็นท่ีสรณะท่ีพึ่ง เม่ือเจ็บไข ้ก็จะพึ่งหมอเยา หรือ หมอเหยา งานประจ าปีบุญ
ห่อขา้ว  งานออกพรรษา 
                      8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                             ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต าบลค าบก สมุนไพรภูผากูด เส้ือเยบ็มือ  ภาษาถ่ิน ใชภ้าษาภูไท 
                      8.4 สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
                              ผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากสมุนไพรภูผากูด จ าน่ายเส่ือเยบ็มือ                                                                                                                                                                          
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   9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
                     9.1 น า้ แหล่งน า้ธรรมชาติและภูเขา  
                            ล าหว้ย              3    สาย 
                             น ้าจากภูเขา        1  สาย 
      แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
    แหล่งน ้าสาธารณะ    จ านวน    12    แห่ง 
    บ่อน ้าต้ืน                   จ  านวน    10    แห่ง     
                            มีระบบประปาภูเขา   จ  านวน      4   สายทั้งต าบล 
                     9.2 ป่าไม้ 
              ต าบลค าบก มีไมแ้ละป่าไม ้เป็นป่าเบญจพรรณ มีพืชสมุนไพรหลายชนิดซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

                     9.3 ภูเขา 
                           ต  าบลค าบก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประกอบดว้ย ภูภากูด ภูกะโลน้ 
                     9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ                          
                           ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต าบลค าบก ส่วนใหญ่ยงัสมบูรณ์ ประชาชนสามารถหาสมุนไพร 
หาของป่า เพื่อยงัชีพ และขายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
                     10.อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
                       10.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
                         1.  นางพิศมยั     สลางสิงห์    ต  าแหน่ง   นายก  อบต. 
                         2.  นายโจม        เบญมาตย ์    ต  าแหน่ง   รองนายก  อบต. 
                         3.  นายเฉลิมพล  หว้ยทราย    ต าแหน่ง   รองนายก  อบต. 
                         4.  นายกิตติพงษ ์ สลางสิงห์   ต าแหน่ง   เลขานุการนายก อบต. 
   10.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
    1.  นางสวรรค ์   สลางสิงห์ ต าแหน่ง    ประธานสภา  อบต. 
    2.  นายวชิาติ       อุปัญญ ์ ต าแหน่ง    รองประธานสภา  อบต. 
    3.  นายธนพล     พลหาญ ต าแหน่ง    เลขานุการสภา อบต.ค าบก 
    4.  นายค าใส       หว้ยทราย ต าแหน่ง    สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 1 
    5.  นายโชคทว ี   ห้วยทราย ต าแหน่ง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 1 
    6.  นายส่าย         ปากหวาน ต าแหน่ง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 2 
    7.  นายส าราญ     ปากหวาน ต าแหน่ง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 2     
    8.  นางศิลปราตรี ทองดี ต าแหน่ง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 5 
    9.นางวรัิง          คล่องดี   ต าแหน่ง     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 5 
                        10. นายพิกุล       สลางสิงห์ ต าแหน่ง     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 6   
                        11 นางบุญร่วม    สลางสิงห์ ต าแหน่ง     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 6 
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 10.3 จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างภารกจิ พนักงานจ้างทัว่ไป และพนักงาน
จ้างเหมา ปัจจุบัน   จ านวน   43  คน 
 ส านักงานปลดั  อบต. 
    1.  นายธีระพล    กลางประพนัธ์ ต าแหน่ง ปลดั  อบต.ค าบก  (บริหารทอ้งถ่ิน ระดบักลาง) 
    2.  นายบุญญวฒัน์  รัตน์วงค ์ ต าแหน่ง  หน.สป. (อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้) 
    3.  น.ส.ฐานิตา  พนัธ์ุโคก      ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
    4.  นางอรทยั  กุลวงค ์ ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชนปฏิบติัการ 
    5.  นายศิริโรจน์   ศรีหาวงศ ์  ต าแหน่ง  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    6.  น.ส.นงคราญ  ศรีบุรมย ์    ต าแหน่ง  นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 
    7.  จ.อ.ชชัวาลย ์ เบญมาตย ์  ต าแหน่ง  จพง. ธุรการช านาญงาน 
    8.นายสรประเสริฐ แสนโสม  ต าแหน่ง  จพง. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัช านาญงาน 
    9.นางวภิาพกัษ ์ เบญมาตย ์      ต าแหน่ง  ครู 
    10 น.ส.สุพิตา ใจมัน่     ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ       
     11. นางลสัณี สิทธิจนัทร์          ต  าแหน่ง   ผูดู้แลเด็ก       
     12. นายวรวุฒิ      เบญมาตย ์  พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีภารโรง  
     14. นางล าไพ      สลางสิงห์  พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีคนสวน 
     15.นายชายแดน  สลางสิงห์   พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานขบัรถ 
     16.นายแสงจนัทร์  เบญ็มาตย ์   พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถขยะ 
     17. นายเพชรศิริ   สลางสิงห์   พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลระบบประปา 
     18. นายอภิชาญ   หว้ยทราย   พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลระบบประปา 
                          19.นางอนงค ์     หว้ยทราย     พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยงานส านกังานปลดั 
     20.นางสาวนคร  เบญมาตย ์         พนกังานจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 
    21.นางสาวศนัสนีย ์หว้ยทราย      พนกังานจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 
    22.นางสาวยวุรี    สลางสิงห์     พนกังานจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 
 กองคลงั   
                          1.นางสัญญารักษ ์ คล่องดี            ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
     2.    ต  าแหน่ง  นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการ 
     3.  นายสุทธิรักษ ์ สลางสิงห์         ต  าแหน่ง  จพง.จดัเก็บรายไดช้ านาญงาน 
     4. นางศิรินภา สวสัด์ิวงศช์ยั     ต าแหน่ง  นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ 
     5.  นางวราพรรณ ศรีหาวงค ์        ต  าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
     6.  นางสาวอภิญญาพชัน์  ปากหวาน ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
     7. นางสาวภกัดี      เบ็ญมาตย ์       พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยงานจดัเก็บรายได ้
                          8.นางสาวศุภิณีย ์  หว้ยทราย         พนกังานจา้งเหมาช่วยเหลืองานธุรการ  
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                                             กองช่าง 
      1. นายเบิกฤกษ ์  บรรจง   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง  (อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้)   
       2. นายสุนทร  แสนโคตร           ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
       3. นายบุญอยู ่ วงัโคตรแกว้        ต าแหน่ง  ผูช่้วยนายช่างโยธา 
       4.นางสาวฐายกิา จานสิบสี           ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
       5.นายสมชาติ  สลางสิงห์              พนกังานจา้งเหมาช่วยเหลืองานไฟฟ้า 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
       1. นางศริญญาพร  คชัมุข       ต าแหน่ง ผอ.กองสาธาฯ (อ านวยการทอ้งถ่ิน ระดบัตน้)    
       2. นายเทพพิทกัษ ์ เบญมาตย ์     พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีจดัเก็บขยะ  
       3. นายนา้ว     ปากหวาน  พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีจดัเก็บขยะ 
       4. นายถาวร     สาฤษี           พนกังานจา้งทัว่ไปปฏิบติัหนา้ท่ีจดัเก็บขยะ 
       5.นางสาวภสัดา สลางสิงห์          พนกังานจา้งเหมาช่วยเหลืองานธุรการ 
                           6.นายไพบูลย ์ เบญมาตย ์              พนกังานจา้งเหมาช่วยเหลืองานกูชี้พ 
                           7.นายพรมมา เลนไธสง                 พนกังานจา้งเหมาช่วยเหลืองานกูชี้พ 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
2.1  การสรุปสถานการณ์พฒันา  ดว้ยเทคนิค  SWOT  Anaysis  (จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรค) 

 จากผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก และสภาพความ
ตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้ริงเป็นการประเมินโดยวเิคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั  อนั
เป็นภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ  ของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบค าถามวา่  “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินอยูจุ่ดไหน” ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งน้ีโดยใชเ้ทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึง
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่โอกาส  
(Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 

วเิคราะห์ศกัยภาพจากปัจจยัภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก  (Inside out) 
จุดแขง็  (Strengths -S) 

1. มีทุนทางสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. มีการรวมกลุ่มโดยมีโครงสร้างกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหลายกลุ่ม 
3. ประชาชนมีทศันคติในการตดัสินใจด าเนินโครงการต่าง ๆ ผา่นประชาคมหมู่บา้น ต าบล 

และตดัสินแกไ้ขปัญหาในรูปคณะกรรมการมากข้ึน 
4. มีการรวมกลุ่มรูปเครือข่าย ดา้นรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และความสงบ

เรียบร้อยภายใน 
5. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามคัคีในการจดักิจกรรมดา้นประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
6. มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บา้น มีศกัยภาพดา้นส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร 
7. มีความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้นซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอาชีพ และ

สร้างรายไดข้องประชาชน 
8. มีพื้นท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
9. โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค มีความครอบคลุมทัว่ถึงเกือบเตม็พื้นท่ี 
10. บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถประสานความร่วมมือกบัชุมชนไดส้ะดวก 
11. ผูน้ าทอ้งท่ี (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) มีบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมและใหค้วามมือร่วมใน

การพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั อบต. 
12. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวสิัยทศัน์ และยดึถือแนวทางบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเป็น

ส าคญั 
13. อบต.ค าบก เหมาะสมต่อการเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร

จดัการและพฒันาจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง และหน่วยงานราชการซ่ึงมีท่ี
ท าการตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
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14. มีความสามารถในการจดัการศึกษาหลกัปฐมวยัก่อนวยัเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนในพื้นท่ีรองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอยา่งสะดวก 

15. เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพเพื่อการแข่งขนั เช่น ยางพารา  ออ้ย  มนัส าประ
หลงั 

16. มีผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีคุณภาพ  คือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปเส้ือผา้ต าบลค าบก            
(เส้ือเยบ็มือ)   

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
1.  การรวมกลุ่มองคก์รชุมชน องคก์รอาชีพในพื้นท่ี ขาดความเขม้แขง็ คณะกรรมการกลุ่ม

ขาดการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี 
2. การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ.  และขอ้มูลพื้นฐานอ่ืน ๆ ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ และขาดความ

ถูกตอ้ง 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 
4. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
5. วยัแรงงานขาดคุณวฒิุ ทกัษะ ความช านาญ และฝีมือแรงงานท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ จึงไม่

สามารถพฒันาอาชีพและ สร้างรายได ้
6. ขาดความรู้ ทกัษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลกัษณ์

ผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน และติดตลาด 
7. แหล่งน ้าธรรมชาติแหง้ในฤดูแลง้  ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกกั

เก็บน ้าใช ้
8. ประชาชนมีปัญหาดา้นสุขภาพจากพฤติกรรมเส่ียง เช่น การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ยาเสพติด 

ขาดการออกก าลงักาย การบริโภค อาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ เป็นพื้นท่ีเส่ียงในการ
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ เน่ืองจากปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 

9. ขาดจิตส านึกในการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของครัวเรือน สร้างความสกปรกให้
ครัวเรือนและบริเวณท่ีสาธารณะ 

10. เจา้หนา้ท่ีและประชาชนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยงัไม่มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งแทจ้ริง 

โอกาส  (Opportunities-O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2560  ก าหนดไวว้า่การบริหารราชการแผน่ดิน 

เร่ืองรัฐตอ้งกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจใน 
      กิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริม                                                                                                                                                
      ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะและมี    
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      ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยอ่มมี 
2. ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจดับริการสาธารณะ

ท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงัและมีอ านาจหนา้ท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ   

3. พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในทอ้งถ่ิน  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตาม
แผนการกระจายอ านาจ 6  ดา้น  ท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล มีโอกาสไดรั้บการ
จดัสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี  และมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการควบคุม  ดูแล  ป้องกนัและแกไ้ขเพิ่มมากข้ึน  ท าใหส้ามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ความเร่งด่วนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 เนน้การพฒันาเศรษฐกิจตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจน  กระตุน้ใหชุ้มชนพึ่งตนเอง 

5. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตย  เป็นการกระตุน้และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

6. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนน้ประสิทธิภาพ  ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส  
เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด  ตดัสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

7. รัฐบาลมีการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
พฒันา  ปลูกฝังค่านิยม  อยูแ่บบพอเพียงใหแ้ก่ประชาชน 

8. การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศกัยภาพ มี
หลายช่องทาง  ไดแ้ก่ อบจ.  จงัหวดั  กรมท่ีสังกดัและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในดา้นการศึกษา การสาธารณสุขใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีความต่อเน่ืองส่งผลให ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบกมีงบประมาณดา้น
การศึกษาและดา้นสาธารณสุขเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   

อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั  (Threats-T) 
1. สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดบัประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อ

การพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีไม่มีความต่อเน่ืองกนั มกัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายอยูบ่่อยคร้ัง 
 

 
 
 
 



 
12 

2. ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโนม้ ฟุ่มเฟือย  ให้ความส าคญัความเป็นไทยนอ้ย 
สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากข้ึน 

3. เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เน่ืองจากประชาชนไม่ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้น    

4. การเกิดภยัธรรมชาติซ ้ าซากอยูเ่ป็นประจ าทุกปี  เช่น  ภยัแลง้  น ้าท่วม เป็นตน้ 
5. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีไม่สามารถขจดัปัญหาไดห้มดส้ิน 
6.    ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ    
     ยงัชีพ 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก ไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2563) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไว้

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผา่นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี โดยสามารถสรุปการเบิกจ่ายเงินในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 ต่อแผนพฒันาสามปี ดงัต่อไปน้ี 

ตารางสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน               
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยทุธศาสตร์ 
ผา่น
เกณฑ ์

ร้อย
ละ 

ไม่ผา่น 
เกณฑ ์

ร้อย
ละ 

รวม 

1.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างทอ้งถ่ินและเมืองน่าอยู ่ 29 100  - - 29 
2.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 6 100 - - 6 
3.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ั้งยนื  -  -  -  -  - 
4.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  -  -  -  -  - 
5.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดลอ้ม 

 -  -  -  -  - 

6.ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัตามหลกัธรรมภิบาล  -  -  -  -  - 
7.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจดัการอาหาร
ปลอดภยั 

 -  -  -  -  - 

 
                                                                             รวม 

35  4 35 100 

 
3.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ  

การประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก ประจ าปี 2563 ในเชิงคุณภาพ
ประเมินผลตามยทุธศาสตร์การพฒันาได ้ ดงัน้ี 
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1.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างทอ้งถ่ินและเมืองน่าอยู ่
      1.จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน ้า      
  2.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหค้รบทุกครัวเรือน 
        3.จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาใหค้รบทุกครัวเรือน 
        4.จ านวนการไดรั้บบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศพัทส์าธารณะ 

2.  ยทุธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
1.ร้อยละนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในต าบลเพิ่มข้ึน 
2.ร้อยละค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว/คน/วนัท่ีเพิ่มข้ึน 
3.จ านวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาใหมี้มาตรฐานเพิ่มข้ึน (แห่ง) 
4.จ านวนแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นโฮมสเตย ์

      3. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ั้งยนื 
1.จ านวนผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 

        2.จ านวนสินคา้ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มข้ึน มีการขยายตลาดเพิ่มข้ึน 
4. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
            1.จ  านวนประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาและศึกษาเพิ่มเติม 
            2.จ  านวนประชาชนผูมี้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

              5.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 
1.จ านวนของการอนุรักษท์รัพยากรน ้าและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหก้ารบริการลดนอ้ยลง 

            6.ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัตามหลกัธรรมภิบาล 
1.จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
2.ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
3.จ านวนภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 

7.ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจดัการอาหารปลอดภยั 
1.จ านวนของประชาชนท่ีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคภยั 
2.การผลิตอาหารปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
           1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหาภาค 
 1.1แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ด้าน 
  1.ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
  2.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
  3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
  4.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
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  5.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  6.ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภารรัฐ 
    1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12(พ.ศ.2561-2565) มี 10 ด้าน 
  1.การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
  2.การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
  3.การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  5.ดา้นความมัน่คง 
  6.การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
  9.การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมิภาค 
                   1.3.แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 
                          ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  
                          3.1.วสัิยทศัน์ (Vision) กลุ่มจังหวดั  

     “ สะพาน  การคา้  และการท่องเท่ียวอินโดจีน ” 
        (Trade  and  Tour  Bridge  to  Indochina  and  Beyond) 
    3.2.เป้าประสงค์รวม  (Objectives)  

“  ความมัง่คัง่  ความมัน่คง   ” 
                      3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดั  (Strategic  Issues) 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาการคา้ชายแดนและความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
    กลยทุธ์ท่ี  1.1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยทุธ์ท่ี  1.2  พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
กลยทุธ์ท่ี  1.3  ส่งเสริมการลงทุน 
กลยทุธ์ท่ี  1.4  พฒันาและส่งเสริมดา้นวฒันธรรม และเช่ือมโยงเมืองเพื่อนมิตร 
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กลยทุธ์ท่ี  1.5  ส่งเสริมทางดา้นการศึกษาเช่ือมโยงทางดา้นการคา้ชายแดนกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

   ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาการท่องเท่ียว 
    กลยทุธ์ท่ี  1.1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    กลยทุธ์ท่ี  1.2  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
    กลยทุธ์ท่ี  1.3  ส่งเสริมดา้นบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
    กลยทุธ์ท่ี  1.4  ส่งเสริมบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
    กลยทุธ์ท่ี  1.5  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาการเกษตรกรรม 
          กลยทุธ์ท่ี  1.1  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
    กลยทุธ์ท่ี  1.2  เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพ 
    กลยทุธ์ท่ี  1.3  แปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินคา้ 
    กลยทุธ์ท่ี  1.4  พฒันาทางดา้นการตลาด 

กลยทุธ์ท่ี  1.5  พฒันาบุคลากรทางดา้นเกษตรกรรม 
    กลยทุธ์ท่ี  1.6  ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี และในประเทศเพื่อนบา้น 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
    กลยทุธ์ท่ี  1.1  ยกระดบัและเพิ่มขีดความสามารถใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วน 
                       ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                วสิัยทศัน์ (Vision) 
   “เมืองการคา้  การเกษตร  การท่องเท่ียวชายโขง  เช่ือมโยงอาเซียน” 

              ประเด็นยทุธศาสตร์ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
                                        กลยทุธ์ท่ี  1.1  พฒันาระบบการผลิตพืช การเล้ียงสัตว ์ประมง ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
(Zoning) 
   กลยทุธ์ท่ี  1.2  พฒันาแหล่งนา้และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
                            กลยทุธ์ท่ี  1.3  พฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้
เกษตร และการตลาด 

กลยทุธ์ท่ี  1.4  พฒันาสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 
กลยทุธ์ท่ี  1.5  สร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรและองคก์รเกษตรกร 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ประตูการคา้เช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล 
                                        กลยทุธ์ท่ี  2.1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และความมัน่คงพลงังาน
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 
   กลยทุธ์ท่ี  2.2  พฒันาเศรษฐกิจชายแดนโดยสนบัสนุนการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   กลยทุธ์ท่ี  2.3  พฒันาเศรษฐกิจชายแดนโดยสนบัสนุนการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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  ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
   กลยทุธ์ท่ี  3.1  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพ     
                            กลยทุธ์ท่ี  3.2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ 
                                        กลยทุธ์ท่ี  3.3  ส่งเสริมธุรกิจบริการและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว
อยา่งครบวงจร 
                                        กลยทุธ์ท่ี  3.4  ส่งเสริมและยกระดบัผลิตภณัฑ์ OTOP ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า
ดา้นการท่องเท่ียว 
      ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ 
                                         กลยทุธ์ท่ี  4.1  พฒันาสถานศึกษาการใหบ้ริการทางการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั สนบัสนุนใหมี้สถาบนัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษาเพื่อรองรับการ เป็นประชาคม
อาเซียน 
   กลยทุธ์ท่ี  4.2  พฒันาสถานบริการดา้นสุขภาพภาครัฐและระบบการให้ บริการท่ีมี
คุณภาพ 
                                        กลยทุธ์ท่ี  4.3  พฒันาระบบสวสัดิการ โครงสร้างพื้นฐานและความมัน่คงทางสังคม
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ 
                                        กลยทุธ์ท่ี  4.4  พฒันาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการปลูกจิตสานึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
   กลยทุธ์ท่ี  4.5  พฒันาระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
                            กลยทุธ์ท่ี  4.6  พฒันาแรงงานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานเพื่อรอง รับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นฐานการพฒันา 
  อยา่งย ัง่ยนื 
                                        กลยทุธ์ท่ี  5.1  ส่งเสริมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ป้องกนัและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยมีส่วนร่วม 
   กลยทุธ์ท่ี  5.2  อนุรักษ ์พฒันา และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
                            กลยทุธ์ท่ี  5.3  ส่งเสริมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ป้องกนัและการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยมีส่วนร่วม 
                                        กลยทุธ์ท่ี  5.4  พฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การเสริมสร้างความมัน่คงชายแดน 
                                         กลยทุธ์ท่ี  6.1  เพิ่มประสิทธิ ภาพเพื่อป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัความมัน่คงการจดัระบบเฝ้าตรวจในลกัษณะเครือข่าย 
                                         กลยทุธ์ท่ี  6.2  พฒันาศกัยภาพคนและชุมชนในพื้นท่ีเพื่อเสริม สร้างความเขม้ แขง็
ใหแ้ก่ชุมชนตามแนวชายแดน 
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                                         กลยทุธ์ท่ี  6.3  พฒันาความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ทอ้งถ่ิน และเอกชน 
                   1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัมุกดาหาร                       
                       (พ.ศ. 2558-2560) 
                        วสิัยทศัน์  
                        “สังคมน่าอยู ่สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมัน่คง ด ารงอยูคู่่การท่องเท่ียว 
                          หน่ึงเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน” 

          ยุทธศาสตร์ที ่1เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
                        แนวทางการพฒันา 1.เสริมสร้างเมืองน่าอยู ่ชุมชนปลอดภยั ห่างไกลอบายมุข และยกระดบั
คุณภาพชีวติใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                           1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในจงัหวดัมุกดาหารใหล้ดลง 
  1.2ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นนัทนาการ 
  1.3ส่งเสริมคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส ใหดี้ข้ึน 
  1.4ใหก้ารบริการดา้นสุขภาพอนามยัพื้นฐานท่ีดี 
  1.5ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  1.6พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมใหอ้ยูดี่มีสุข ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.7 ส่งเสริมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
              2. พฒันาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  2.1พฒันาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 
  2.2พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการดา้นไฟฟ้า น ้าประปา และโทรศพัท ์อยา่งพอเพียง
และทัว่ถึง 
 

          ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
                        แนวทางการพฒันา 1.ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี รวมทั้งสืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเอกลกัษณ์ ประจ าจงัหวดั 
  1.1ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 
ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อการอนุรักษสื์บสานต่อ ละเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  1.2ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการสนบัสนุนความสามารถของผูป้ระกอบการและสร้าง
เครือข่าย เพื่อพฒันาศกัยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  1.3พฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัมุกดาหาร 
                           1.4ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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  ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
                  แนวทางการพฒันา 1.ส่งเสริมการดา้นการเกษตรกรรมและพฒันาการตลาดสินคา้ธุรกิจชุมชน 
  1.1พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรอยา่งพอเพียง 
  1.2ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
  1.3ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
  1.4พฒันาคุณภาพสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของจงัหวดัมุกดาหาร เพื่อน าเขา้สู่
ตลาดอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
                  แนวทางการพฒันา1.การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
  1.1ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณา
การ 
  1.2ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
  1.3ส่งเสริมการพฒันาผงัเมืองรวมอยา่งเป็นระบบ 

  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
                  แนวทางการพฒันา1.พฒันาการศึกษาท่ีทนัสมยั เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1ใหบ้ริการดา้นการศึกษา และสนบัสนุนวสัดุ ส่ือ-อุปกรณ์ เพื่อพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
พฒันาเด็กนกัเรียนให้เป็นผูมี้คุณภาพ มีทกัษะ และศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  1.2ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
  1.3สนบัสนุนใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา 
  1.4ส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที ่6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลกัธรรมาภิบาล 
                  แนวทางการพฒันา 1.ส่งเสริมใหมี้ระบบการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จดัใหมี้ช่องทาง
ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และสนบัสนุนใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน อยา่งสร้างสรรค ์ 
                           1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
  1.2 พฒันาขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในการบริหารจดัการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
  1.3สนบัสนุนการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารและการพฒันาทอ้งถ่ิน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  1.4สนบัสนุนใหมี้พื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่มข้ึน เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ไดมี้ส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอยา่งสร้างสรรค ์ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความตอ้งการในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการของทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ   
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                           1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ขม้แขง็ มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที ่7 เสริมสร้างการผลติ และการจัดการอาหารปลอดภัย 
                  แนวทางการพฒันา1.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และการจดัการอาหารปลอดภยั  
  1.1สนบัสนุนใหมี้ระบบการควบคุมการน าเขา้ โดยเนน้การก าหนดปัจจยัการผลิตหรือการน า
สารเคมีเป้าหมายเขา้มาไดเ้ฉพาะด่าน โดยการบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.2จดัท ามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจยัการผลิตและวตัถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เนน้การข้ึนทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจ าหน่าย โดยประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถึง 
รวมถึงการปราบปรามผูก้ระท าผดิตามกฎหมาย 
  1.3รณรงคก์ารลด ละ เลิก ใชส้ารเคมี รวมถึงการสร้างจิตส านึกใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึง
ความส าคญัของความปลอดภยัดา้นอาหาร โดยการรณรงค/์จูงใจใหมี้การบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัในสัดส่วนท่ี
มากข้ึน การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงคใ์ห้ปลูกผกักินเอง (ผกัสวนครัว ร้ัวกินได)้ หรือเชิญชวน
ใหมี้การกินผกัพื้นบา้นมากข้ึน 
  1.4 รณรงคก์ารใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ผูบ้ริโภค 
  1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เพื่อยกระดบัความรู้ผูส่้งออก                                                     
เกษตรกร และร้านคา้ ใหมี้ความตระหนกัถึงความส าคญัของการผลิต และการบริหารจดัการอาหารปลอดภยั 
  1.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กระบวนการผลิต การขนส่ง การจดัจ าหน่าย ส าหรับ ผูบ้ริโภค 
อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
  1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผกัประจ าทอ้งถ่ิน 
  1.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ตลาดอาหารปลอดภยัในชุมชน 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              2.1 วสัิยทัศน์  (vision)   
                              “ การบริหารจัดการทีด่ี มีชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน า้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกจิชุมชน สืบ
สานประเพณภูีไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด  ก้าวไปกบัการท่องเที่ยว โฮมสเตย์” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก (พ.ศ.2561-2565)ก าหนดไว ้7 ดา้น 

ประกอบดว้ย 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  แนวทางการพฒันา  
  1.พฒันาทอ้งถ่ินน่าอยู ่ ชุมชนปลอดภยัห่างไกลอบายมุข  และยกระดบัคุณภาพชีวติให้
ประชาชนอยูดี่มีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในต าบลค าบกใหล้ดลง 
  1.2 ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนมีความสนใจในดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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  1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ดเช้ือ 
HIV. 
       1.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขการสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกนั และควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของชุมชน 
  1.5 พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมใหอ้ยูดี่มีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

      1.6 ส่งเสริมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
                           2  พฒันาการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  2.1 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริการดา้นไฟฟ้า   น ้าประปา  และโทรศพัทแ์ละทัว่ถึง 
  2.2 อยา่งพอเพียงพฒันาการคมนาคม  สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภยั 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
  แนวทางการพฒันา 

1.ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว ทีม่ีสภาพแวดล้อมทีด่ี รวมทั้งสืบสานศิลปวฒันธรรม 
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเอกลกัษณ์ประจ าต าบลค าบก 

       1.1 ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี  
ประวติัศาสตร์  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อการอนุรักษสื์บสานต่อและเช่ือมโยงสู่ กิจกรรมการท่องเท่ียว 

1.2 พฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  และสร้างส่ิง 
อ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการท่องเท่ียว  เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว โดยร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในต าบลค าบก 

ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  แนวทางการพฒันา 

1.พฒันาด้านการเกษตรกรรมและพฒันาการตลาดสินค้าธุรกจิชุมชน 
      1.1 พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรอยา่งพอเพียง 
  1.2 ส่งเสริมการเกษตร ดา้นการปศุสัตว ์และอาชีพแก่ประชาชน 
      1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของต าบลค าบก และของจงัหวดั
มุกดาหาร เพื่อน าเขา้สู่ตลาดอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  แนวทางการพฒันา    

1.พฒันาการศึกษาที่ทนัสมัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1  ใหบ้ริการดา้นการศึกษา  และสนบัสนุนวสัดุ ส่ือ-อุปกรณ์ เพื่อพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา พฒันาเด็กนกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพ มีทกัษะ และศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
       1.2  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน  ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั  
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  1.3  สนบัสนุนใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา 
  1.4  ส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  1.5  ส่งเสริมสนบัสนุนการจา้งครูต่างชาติเพื่อสอนนกัเรียน และประชาชนทัว่ไป 

ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างการประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการพฒันา   
  1.พฒันาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ 
             1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

2.  พฒันาระบบบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย 
ยุทธศาสตร์ที ่6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลกัธรรมภิบาล  

  แนวทางการพฒันา   
1.ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการ

รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
1.1 พฒันาขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
1.2 สนบัสนุนการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารและการพฒันา 

ทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
1.3 ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการของทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับ 

การตรวจสอบ 
1.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ขม้แขง็ มีบทบาท และมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที ่7  เสริมสร้างการผลติ และการจัดการอาหารปลอดภัย  

  แนวทางการพฒันา   
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลติ และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 1.1 รณรงคก์ารลด ละ เลิก ใชส้ารเคมี  รวมถึงการสร้างจิตส านึกใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึง
ความส าคญัของความปลอดภยัดา้นอาหาร  โดยรณรงค/์จูงใจใหมี้การบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ในสักส่วนท่ี
มากข้ึน การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงคใ์ห้ปลูกผกักินเอง (ผกัสวนครัว ร้ัวกินได)้ หรือเชิญชวน
ใหมี้การกินผกัพื้นบา้นมากข้ึน 
    1.2 รณรงคก์ารใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ผูบ้ริโภค 
 1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เพื่อยกระดบัความรู้ผูส่้งออก  
เกษตรกร และร้านคา้ ใหมี้ความตระหนกัถึงความส าคญัของการผลิต และการบริหารจดัการอาหารปลอดภยั 
     1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กระบวนการผลิต การตลาด การขนส่ง การจดัจ าหน่ายส าหรับ
ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของทอ้งถ่ิน 
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                     2.3 เป้าประสงค์ (Obective) 
                     1.เพื่อใหป้ระชาชนการพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  และการบริการอยา่งทัว่ถึงใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   การพฒันาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา   เส้นทางคมนาคม 
สะดวก ปลอดภยั  อยา่งทัว่ถึง   

         2. เพื่อใหป้ระชาชน มีคุณภาพ มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสุขภาพอนามยัแขง็แรง  มี
คุณภาพชีวติท่ีดี  มีความมัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์น                 

          3.เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  และแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรอยา่งทัว่ถึง 
          4. เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ  มีรายไดเ้พียงพอ  และการเก็บออมเงิน  มีการรวมกลุ่มอยา่งย ัง่ยนื  
         5.เพื่อใหป้ระชาชนส านึกในวฒันธรรมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  และอนุรักษ ์ สืบสานให้

อยูคู่่ชุมชนต่อไป 
         6.เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ปราศจากมลพิษ และด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวหมู่บา้นโฮมสเตย ์(Home  stay) 
         7.เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  และองคก์รสามารถแกไ้ขปัญหา และตอบสนอง

ความ  ตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        2.4 ตัวช้ีวดั 
          1.การท างานท่ีถูกตอ้งตามระเบียบขอ้กฎหมายของเจา้หนา้ท่ี 
          2.ความโปร่งใสในการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร สามารถตรวจสอบได ้
          3.ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของหน่วยงาน 
        2.5 ค่าเป้าหมาย 
          1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการเช่ือมโยง

บทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอยา่งสมดุลระหวา่งการ
ส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
                       2. เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวติและอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรราชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืน าไปสู่การพึ่งตนเองและลด
ปัญหาเองและลดปัญหาความยากจนอยา่งบูรการ 
           3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสินคา้และบริการบน
ฐานความรู้และนวตักรรม รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งสาขาการผลิตเพื่อท าใหมู้ลค่าการผลิต
สูงข้ึน 

 4. เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั (Safety Net) และระบบบริหารความเส่ียงใหก้บัภาคการเงิน การคลงั 
พลงังาน ตลาดปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

 5. เพื่อสร้างระบบการแข่งขนัดา้นการคา้และการลงทุนให้เป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอยา่งเป็น
ธรรม  

 6. เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ และการด ารงชีวติ 
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ของคนไทย ทั้งในรุ่นปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอยา่งเป็นธรรม
และอยา่งย ัง่ยนื 

              7. เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาขน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่กบัการเสริมสร้างกลไกล
และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัต่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
                     2.6 กลยุทธ์ 

                          1. ใหมี้การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
                          2. ใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชใ้น อบต. 
                          3. ใชเ้ทคโนโลยใีนการบริการ 
                          4. สร้างค่านิยม ทศันคติ และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีจริยธรรม คุณธรรมร่วมของ อบต. 
                          5. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว 
                          6. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
                          7. น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                          8. จดัสรรและใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา จดัท าหรือ
ร่วมจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอน 
                         9. ใหมี้ระบบฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
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     2.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                        1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ด้าน 
  1.ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
  2.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
  3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
  4.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
  5.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  6.ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภารรัฐ 
                        2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12(พ.ศ.2560-2564) มี 10 ด้าน 
  1.การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
  2.การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
  3.การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  5.ดา้นความมัน่คง 
  6.การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
  9.การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภูมิภาค 
                        3. ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒   
   1.การพฒันาการคา้ชายแดนและความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
                           2.  การพฒันาการท่องเท่ียว 
                           3.  การพฒันาการเกษตรกรรม           
   4.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
                        4. ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัมุกดาหาร (พ.ศ. 2558 - 2561) 
               1. การพฒันาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
  2.ประตูการคา้เช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล 

              3.เสริมสร้างการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
                           4.เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

             5. เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
             6.เสริมสร้างการบริหารจดัตามหลกัธรรมาภิบาล 
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                        5.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัมุกดาหาร                     
                           1.เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่                        

             2. เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
              3. เสริมสร้างการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

                4.เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
              5.เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล                   
              6.เสริมสร้างการบริหารจดัตามหลกัธรรมาภิบาล 
              7.เสริมสร้างการผลิต และการจดัการอาหารปลอดภยั 

                        6.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
                            1. เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
               2. เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   

              3.เสริมสร้างการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื   
               4. เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

              5. เสริมสร้างการประสิทธิภาพการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม   
              6. เสริมสร้างการบริหารจดัตามหลกัธรรมภิบาล    
              7. เสริมสร้างการผลิต และการจดัการอาหารปลอดภยั  
3.การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 

                         3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            วเิคราะห์ศกัยภาพจากปัจจยัภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก  (Inside out) 
              จุดแข็ง  (Strengths -S) 

1.มีทุนทางสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.มีการรวมกลุ่มโดยมีโครงสร้างกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหลายกลุ่ม 

                           3.ประชาชนมีทศันคติในการตดัสินใจด าเนินโครงการต่าง ๆ ผา่นประชาคมหมู่บา้น ต าบล 
และตดัสินแกไ้ขปัญหาในรูปคณะกรรมการมากข้ึน 
                           4.มีการรวมกลุ่มรูปเครือข่าย ดา้นรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

5.ประชากรส่วนใหญ่มีความสามคัคีในการจดักิจกรรมดา้นประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
6.มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บา้น มีศกัยภาพดา้นส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร 

                          7.มีความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้นซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอาชีพ และ
สร้างรายไดข้องประชาชน 

8.มีพื้นท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
9.โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค มีความครอบคลุมทัว่ถึงเกือบเตม็พื้นท่ี 
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10.บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถประสานความร่วมมือกบัชุมชนได้
สะดวก 

                          11.ผูน้ าทอ้งท่ี (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) มีบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมและใหค้วามมือร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั อบต. 

12.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวสิัยทศัน์ และยดึถือแนวทางบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเป็น
ส าคญั 

                            13. อบต.ค าบก เหมาะสมต่อการเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงการบูรณาการความร่วมมือในการ
บริหารจดัการและพฒันาจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง และหน่วยงานราชการซ่ึงมีท่ีท าการตั้งอยู่
ในเขตพื้นท่ี 
                           14.มีความสามารถในการจดัการศึกษาหลกัปฐมวยัก่อนวยัเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสศูนย ์
การเรียนรู้ชุมชนในพื้นท่ีรองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอยา่งสะดวก 

15.เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพเพื่อการแข่งขนั เช่น ยางพารา  ออ้ย  มนัส าประ
หลงั 

                          16.มีผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีคุณภาพ  คือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปเส้ือผา้ต าบลค าบก  (เส้ือ
เยบ็มือ)   

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
                           1. การรวมกลุ่มองคก์รชุมชน องคก์รอาชีพในพื้นท่ี ขาดความเขม้แขง็ คณะกรรมการกลุ่ม
ขาดการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี 

2.การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ.  และขอ้มูลพื้นฐานอ่ืน ๆ ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ และขาดความ
ถูกตอ้ง 
3.ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน 
4.ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 

                           5.วยัแรงงานขาดคุณวุฒิ ทกัษะ ความช านาญ และฝีมือแรงงานท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ จึง
ไม่สามารถพฒันาอาชีพและ สร้างรายได ้
                          6.ขาดความรู้ ทกัษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลกัษณ์
ผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน และติดตลาด 
                          7.แหล่งน ้าธรรมชาติแหง้ในฤดูแลง้  ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกกั
เก็บน ้าใช ้
                          8.ประชาชนมีปัญหาดา้นสุขภาพจากพฤติกรรมเส่ียง เช่น การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ยาเสพติด 
ขาดการออกก าลงักาย การบริโภค อาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ เป็นพื้นท่ีเส่ียงในการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ เน่ืองจากปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 
                          9.ขาดจิตส านึกในการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของครัวเรือน สร้างความสกปรกให้
ครัวเรือนและบริเวณท่ีสาธารณะ 
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                          10.เจา้หนา้ท่ีและประชาชนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยงัไม่มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งแทจ้ริง 

โอกาส  (Opportunities-O) 
                          1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบบัชัว่คราว) ก าหนดไวว้า่การบริหาร
ราชการแผน่ดิน เร่ืองรัฐตอ้งกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการ
ของทอ้งถ่ินไดเ้อง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมจดัท าบริการสาธารณะและ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยอ่มมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร การจดับริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลงัและมี อ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   
                          2.พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในทอ้งถ่ิน  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่าย
โอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ดา้น  ท าใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล มีโอกาสไดรั้บการจดัสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี  และมี
อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม  ดูแล  ป้องกนัและแกไ้ขเพิ่มมากข้ึน  ท าใหส้ามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ความเร่งด่วนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                          3.แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  เนน้การพฒันาเศรษฐกิจตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน  
กระตุน้ใหชุ้มชนพึ่งตนเ อง 
                          4.รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตย  เป็นการกระตุน้และส่งเสริมใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 
                          5.มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนน้ประสิทธิภาพ  ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส  
เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด  ตดัสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
                          6.รัฐบาลมีการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
พฒันา  ปลูกฝังค่านิยม  อยูแ่บบพอเพียงใหแ้ก่ประชาชน 
                          7.การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศกัยภาพ มี
หลายช่องทาง  ไดแ้ก่ อบจ.  จงัหวดั  กรมท่ีสังกดัและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                          8.การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในดา้นการศึกษา การสาธารณสุขใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีความต่อเน่ืองส่งผลให ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบกมีงบประมาณดา้นการศึกษาและดา้น
สาธารณสุขเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   
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อุปสรรคหรือข้อจ ากดั  (Threats-T) 

                       1.สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดบัประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีไม่มีความต่อเน่ืองกนั มกัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายอยูบ่่อยคร้ัง 
                       2.ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความส าคญัความเป็นไทยน้อย 
สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากข้ึน 
                       3.เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เน่ืองจากประชาชนไม่ทนัต่อการ  
เปล่ียนแปลงนั้น    

4.การเกิดภยัธรรมชาติซ ้ าซากอยูเ่ป็นประจ าทุกปี  เช่น  ภยัแลง้  น ้าท่วม เป็นตน้ 
5.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีไม่สามารถขจดัปัญหาไดห้มดส้ิน 
6.ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการยงั
ชีพ 

                  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 
                       สภาพแวดล้อมภายนอก ต าบลค าบก เป็นสังคมคนเผ่าภูไท เป็นกลุ่มคนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท างานมีความขยนัขนัแขง็ มธัยสัถ ์ท างานไดห้ลายอาชีพเช่น ท านา ท าไร่ คา้ววั คา้ควาย จึงไม่มี
ปัญหาจากสภาพภายนอก 
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แบบ ยท.03 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  
ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ค าบก 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 
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-การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ 

-เสริมสร้าง
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรม-
มาภิบาล 
-เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมือง
น่าอยู ่

-ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมือง
น่าอยู ่

- พัฒนาศักยภาพ
ประชาชน ให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- กิจการงาน
ป้องกันป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย งานยา
เสพติด มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
-จ านวนเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เช้ือเอดส์ ได้รับ
การช่วยเหลือ 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

-พัฒนาท้องถิ่น
น่าอยู ่ชุมชน
ปลอดภัย
ห่างไกล
อบายมขุ และ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข ตามแนว
ปรัชญา    
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจการงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานป้องกันยา
เสพติด มี
ประสิทธิภาพ 
 

-ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
-ปีละ 1 คร้ัง  
 
 
 
-ตามภยั
ธรรมชาติที่
เกิดขึ้น เช่น ภยั
แล้ง ภัยหนาว 
-ปีละ 2 
โครงการ 

1.จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
งานป้องกันฯ 
2. ฝึกทบวน
และศึกษาดู
งานของ      
อปพร. 
3..แก้ปัญหา
ภัยพิบัติตา่ง 
ๆที่เกิดขึ้น
เองตาม
ธรรมชาติ 
 

-งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งาน
สาธารณสุข 
-งานป้องกัน 
ฯ 

-ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กอง
สาธารณสุข 
ฯ 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ค าบก 

เป้าประสงค์
ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 
 

65       

     5 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
2 

5 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
2 
 

5 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
2 

5 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
2 

 -ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
 
-ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 
 
-ส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
-พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
ส่งเสริม 
สถาบัน 

-ปีละ 5 
โครงการ 
 
-ปีละ3 
โครงการ 
 
 
 
-ปีละ5 
โครงการ 
 
 
 
-ปีละ2 
โครงการ 

5.ส่งเสริมให้มีการ
ออกก าลังกายและ
แข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล 
6.ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
7.ส่งเสริมการ
สาธารณสุขการ
สร้างสุขภาพ 
ป้องกันโรคติดต่อ 
โรคไม่ติต่อ 
8.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
หลักปรัชญา ฯ 
และส่งเสริม 
สถาบัน 

-งาน
การศึกษา 
 
 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
-งาน
สาธารณสุข 
 
 
 
-งานพัฒนา
ชุมชน ,งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

-ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
-กอง
สาธารณสุข 
ฯ 
 
-ส านักงาน
ปลัด 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 

33 
ความ

เช่ือมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ค า

บก 

เป้าประสงค์
ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 
 

65 



-การ
พัฒนาคน
และสังคม
เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

-เสริมสร้าง
การเกษตรให้
มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

-
ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร้าง
ท้องถิ่น
เมืองน่าอยู ่

-การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
และการบริการ
อย่างทั่วถึงใช้
ประโยชน์จาก
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา 
เส้นทาง
คมนาคม 
สะดวก 
ปลอดภัย 
อย่างทั่วถึง  
 -การพัฒนา 
แหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค  และ
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และ
การบริการอย่างทั่วถึง
ใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา เส้นทาง
คมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย อยา่งทั่วถึง 
-.เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
10 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
10 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
 
10 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
 
10 
 
 
 

2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
 
10 

-แนวทางการ
พัฒนา
คมนาคมและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

-จ านวนหมู่บ้านทีท าการ
ประปา 
-จ านวนโครงการที่ขุดลอก 
-จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 
 
-จ านวนหมู่บ้านที่เจาะ 
-จ านวนหมู่บ้านที่ซ้ือ 
 
-จ านวนสระที่ขุด 

-8 
โครงการ 
 
 
 
-16 
โครงการ 
 
 
-8 
โครงการ 
 
 
 
-7 
โครงการ 
 
 
- 6 หมู่บา้น 
 
 
 
-40 บ่อ 

1.ประปา
หมู่บ้าน 
ประปา
ภูเขา 
 
2.ขุดลอก
แหล่งน้ า
สาธารณะ 
3.ก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ า
ขนดเล็ก
ขนาดกลาง 
4.เจาะบ่อ
บาดาล 
 
5.ซ้ือ.ถัง
เก็บน้ า 
2000 ลิตร 
 
6.ขุดสระ
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

-งาน
ประปา 
 
 
-งาน
โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งาน
ป้องกัน 
ฯ 
 
 
-งาน
โยธา 
 

-กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักงานปลัด 
 
 
-กองช่าง 
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ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ค าบก 

เป้าประสงค์
ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์/

แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 65 

     1 
 
2 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
2 
 
6 
 
6 
 
1 
 
6 

1 
 
2 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
2 
 
6 
 
6 
 
1 
 
6 

1 
 
2 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
2 
 
6 
 
6 
 
1 
 
6 

1 
 
2 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
2 
 
6 
 
6 
 
1 
 
6 
 

1 
 
2 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 
 
2 
 
6 
 
6 
 
1 
6 

 - -จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

- -จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

- -จ านวนหมู่บ้านโครงการที่
ขอด าเนินการ 

- -จ านวนหมู่บ้านโครงการที่
ขอด าเนินการ 

- -จ านวนหมู่บ้านโครงการที่
ขอด าเนินการ 

- -จ านวนหมู่บ้านโครงการที่
ขอด าเนินการ 

- -จ านวนถนนลูกรังที่
ก่อสร้าง 

- -จ านวนถนนที่ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

- -จ านวนถนนบุกเบกิที่
ก่อสร้าง 

- -จ านวนถนนลาดยางที่
ก่อสร้าง 

- -จ านวนถนน คสล. ที่
ก่อสร้าง 

-4โครงการ 
 
-8 โครงการ 
 
- 6 หมู่บา้น 
 
 
- 6 หมู่บา้น 
 
 
- 6 หมู่บา้น 
 
 
- 6 หมู่บา้น 
 
 
-8 โครงการ 
 
- 24 โครงการ 
 
-24 โครงการ 
 
- ปีละ 1  
โครงการ 
-24 โครงการ 

7.ขยายไฟฟา้
สาธารณะ 
8.ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
9.ขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน 
10.ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงภายใน
หมู่บ้าน 
11.ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่บ้าน 
12.ไฟฟ้า
แสงอาทิตย ์
 
 
13.ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
14.ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
15.ก่อสร้างถนน
บุกเบิก 
16. ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
17. ก่อสร้างถนน 

-งานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานโยธา 

-กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองช่าง 



คสล. 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ค าบก 

เป้าประสงค์
ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์/

แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

6
1 

62 63 64 
 

65 

 
 
 

    6 
 
6 
 
6 
 
6 

6 
 
6 
 
6 
 
6 

6 
 
6 
 
6 
 
6 

6 
 
6 
 
6 
 
6 
 

6 
 
6 
 
6 
 
6 

 -จ านวนถนนที่ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 
-จ านวนรางระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 
-จ านวนท่อระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 
-จ านวนสะพานทีก่่อสร้าง 

- 21 โครงการ 
 
- 24 โครงการ 
 
- 24 โครงการ 
 
-24 โครงการ 

18.ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คสล. 
19.ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
20.ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า 
21.ก่อสร้างสะพาน 

  

 



  36 
ส่วนที ่4 การน าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ  
              1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนบัสนุน 

1. -ยทุธศาสตร์การเสริมสร้าง
ทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่ 

 

1.ดา้นบริหารงาน
ทัว่ไป 
 
 
2.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
3.ดา้นการเศรษฐกิจ 
 
4.ดา้นการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ 

1.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 
1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานเกษตร 
4.แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 
5.แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 
1.แผนงานพาณิชย ์
2.แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.แผนงานงบกลาง 

1.ส านกังานปลดั 
 
 
 
1.กองสาธารณสุข ฯ 
2.ส านกังานปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.กองช่าง 
 
1.ส านกังานปลดั 
 

 
 
 
 
รพ.สต.บา้นค าบก 
 
รร.ค าบกวทิยาคาร 
รร.ค าบกราษฎร์นุ
กลู 
รร.บา้นบาก 
รร.บา้นหว้ยล า
โมง 
รร.บา้นกลาง 

2. - ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
 

1.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 

1. แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ       
 

1.ส านกังานปลดั 
 

 

3. - ยทุธศาสตร์การเกษตรใหมี้
ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

1.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 

1. แผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 
 

1.ส านกังานปลดั 
 

 

4. - ยทุธศาสตร์การศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
 

1.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 

 1.แผนงานการศึกษา      
 

1.ส านกังานปลดั 
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ท่ี ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
สนบัสนุน 

5. -ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 
2.ดา้นการเศรษฐกิจ 

1.แผนงานเกษตร  
 
 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.ส านกังานปลดั 
 
 
2.กองสาธารณสุข 
ฯ 

 

6. - ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรม      ภิบาล         

1.ดา้นบริหารงาน
ทัว่ไป 
 

1. แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป      

 

1.ส านกังานปลดั 
2.กองช่าง 
3.กองคลงั 

 

7. -ยทุธศาสตร์เสริมสร้างการผลิตและ
การจดัการอาหารปลอดภยั 
      
 

1.ดา้นบริการชุมชน
และสงัคม 
 

1. แผนงานเกษตร      1.ส านกังานปลดั 
 

 

รวม 7 ยทุธศาสตร์ 4 ดา้น 12 แผนงาน 4 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ผิวถนนจราจรแอสฟลัติกคอนกรตี 
(Asphaltic Concrete) ถนนสายวัดภูผากดู 
ระยะทาง  2,500 เมตร หมู่๑ ต าบลค าบก 

 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนสายวัดภูผา
กูด ระยะทาง  
2,500 เมตร 
หมู่๑ 

- - - 3,๕๐0,000 3,๕๐0,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาค าแฮด- ถนน
ใหญ่ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร หมู๑่       
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน คสล.สาย
นาค าแฮด- ถนน
ใหญ่ กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 
๖๕๐ เมตร   
หมู่๑        

- - - 800,000 800,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 
 

กองช่าง 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              หน้า  1 
 
 
 

(แบบ ผ.0๒) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม (Precast Reinforced Concrete Box 
Culvert) สายหัวไม้เชือก บ้านบาก หมู่๑         
ต าบลค าบก 

 

การก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม 
 

ท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
แบบท่อ
เหลี่ยม (สาย
หัวไม้เชือก 
บ้านบาก 
หมู่๑          

- - - 500,000 500,000 100 เปอร์
เช็นต์ เป็นไป
ตามแบบแปลน 
อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชน 
733 ครัวเรือน 
ใช้ระบบระบายน้ า
ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม 
ไม่มีน้ าน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายนาเหล่าหลวง 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  จุดเริ่มต้นหลักกิโลเมตรที่ 
๕๐๐กม.ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐๐ กม.หมู๑่       
ต าบลค าบก 

 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 

ถนนบุกเบิก
สายนาเหล่า
หลวง 
ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร  
หมู่๑      

- - - ๒00,000 ๒00,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 
 

กองช่าง 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          หน้า  2 
                                                                                      
 

(แบบ ผ.01) (แบบ ผ.0๒) (แบบ ผ.0๒) 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้งป้ายจราจรแยกกกกระโดน 
โรงเรียนค าบก หมู่4 ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคม 
ปลอดภัย 

ติดตั้งป้าย
จราจรแยกกก
กระโดน 
โรงเรียนค าบก 
หมู4่  

- - - 6๐,000 6๐,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

๖ โครงการเพิม่ผิวถนนจราจรแอสฟลัติกคอนก
รีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายวัดหลวง
ปู่เสาร์ ระยะทาง ๗00 เมตร หมู5่        
ต าบลค าบก 

 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนจราจร
แอสฟัลติก  
คอรีต  หมู5่ 

- - - ๒,000,000 ๒,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยหินลับ 
ระยะทาง 130 เมตร หมู่6 ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.
สายห้วยหิน
ลับหมู6่ 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                          หน้า   3 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน      
หมูบ้าน บ้านบาก หมู1่ และหมู6่ ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 
 

ติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย
ภายใน      
หมูบ้าน  หมู6่ 
 
 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ 
รับข่าวสาร 
 

ประชาชน 
733 ครัวเรือน 
ได้รับข่าวสาร 
 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กแบบ
ท่อเหลี่ยม (Precast Reinforced Concrete 
Box Culvert) 3 ช่องทาง ฝายห้วยหินแตก 
บ้านบาก หมู่๑ ต าบลค าบก 

ก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม (Precast 
Reinforced 
Concrete Box 
Culvert) 3 
ช่องทาง 

ก่อสร้างท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม () 3 
ช่องทาง ฝาย
ห้วยหินแตก 
บ้านบาก หมู่
๑ 

- - - 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม
แบบแปลน 
อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชน 
733 ครัวเรือน 
ใช้ระบบ
ระบายน้ าท่อ
คอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อ
เหลี่ยม 
ไม่มีน้ าน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 

หน้า   4 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                           
                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซมฝายมข.27 เส้นนาห่วยปุ่ง   
บ้านห้วยล าโมง หมู3่  ต าบลค าบก 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
 

ซ่อมแซมฝา
ยมข.27   
เส้นนาหว่ยปุ่ง   
บ้านห้วยล า
โมง หมู3่   

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม
แบบแปลน 
อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชน 
733 ครัวเรือน 
มีน้ าอุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอและมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน  
(วัดร้าง) บ้านกลาง หมู่๒ ต าบลค าบก 

ประชาชนใช้
สะพานแขวน
เดินทางสัญจรได้
สะดวกสบาย 

สะพานแขวน 
(วัดร้าง) 
บ้านกลาง  
หมู่๒ 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 

ประชาชนประชาชน 
733 ครัวเรือน 
ใช้สะพานแขวน
เดินทางสัญจรได้
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน        
บ้านห้วยล าโมง หมู๓่  ต าบลค าบก 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
สะพานแขวน 

สะพานแขวน        
บ้านห้วยล า
โมง หมู่๓ 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 

ประชาชนประชาชน 
733 ครัวเรือน 
ใช้สะพานแขวน
เดินทางสัญจรได้
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

หน้า   5 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายสมชาย–    
กกไฮงก  หมู6่ ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
 
 

ถนน คสล. 
สายนาย
สมชาย–    
กกไฮงก     
หมู6่ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 
 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลยีบภูเขา   
กวาง ระยะทาง 1,700 เมตร หมู่๓        
บ้านห้วยล าโมง ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

คสล.สายเลียบ
ภูเขากวาง  
หมู่๓ บ้าน
ห้วยล าโมง 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลยีบล าห้วย
ล าโมง ระยะทาง 300 เมตร หมู่๓ บ้านห้วย
ล าโมง ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน คสล.
สายเลียบล า
ห้วยล าโมง  
หมู่๓ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสีสะนาม 
ระยะทาง 750 เมตร หมู่๓ บ้านห้วยล าโมง 
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน 
คสล.คสล.สาย
นาสีสะนาม 
หมู่๓  

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี สายโนน
สะอาด-กกกอก  หมู5่ บ้านโนนสะอาด    
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนคอนกรีต 
สายโนน
สะอาด-กก
กอก  หมู5่ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

หน้า   7 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาชายเดน-   
นานายสมรี หมู6่ บ้านค าบก  ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ 
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.สาย
นาชายเดน - นา
นายสมรี  หมู6่ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยทราย     
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

ฝายชะลอน้ า
ห้วยทราย     
ต าบลค าบก 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 

ประชาชนประชาชน 
733 ครัวเรือน 
ได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ มีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝายหินชะลอน้ าห้วยค าบก   
จุดนานายมนติ จุดนานายอภิชาติ        
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายหิน
ชะลอน้ าห้วยค า
บก จุดนา    
นายมนิต จุดนา 
นายอภิชาต 
 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 

ประชาชนประชาชน 
733 ครัวเรือน 
ได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ มีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

หน้า   8 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งระบบสญัญาณจราจร         
(ไฟกระพริบ)โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในต าบลค าบก   

ประชาชน 
ใช้ถนนในการ
สัญจรมีความ
ปลอดภัยระบบ
สัญญาณจราจร            
(ไฟกระพริบ) 

ติดตั้งระบบ
สัญญาณ
จราจร         
(ไฟกระพริบ) 
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ภายในต าบล
ค าบก 
 
 
   
 

- - - 120,000 120,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือน              
มีถนนใช้ในการสัญจรไปมา
และมีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
 
 

หน้า   9 

(แบบ ผ.0๒) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๓ โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์คณุภาพในหญิงวัย
เจริญพันธ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
ต าบลค าบก 

เพื่อให้ประชาชนหญิง
วัยเจรญิพันธ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   
0-5 ปี 

ประชาชน
ต าบล ค าบก
จ านวน     
๒๐ คน 

- - - 100,000 100,000 เพื่อให้
ประชาชน
หญิงวัย
เจริญพันธ์
จ านวน   
๒๐ คน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
หญิงวัยเจรญิพันธ์
และส่งเสรมิ
จ านวน ๒๐ คน 

ส านักปลดั 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                      หน้า   10 

 
 

(แบบ ผ.01) (แบบ ผ.0๒) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งา     า    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพรอ้มสายพาดดับ
จากหน้าบ้านนายประเดิม-นานายประโด่น หมู6่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

จากหน้าบ้านนาย
ประเดิม-นานายประ
โดน่ หมู่6 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
733 
ครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับ     
สายห้วยหินลับ ระยะทาง 110 เมตร หมู6่ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

สายห้วยหินลับ 
ระยะทาง 110 
เมตร หมู6่ 

- - - 5๐,000 5๐,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชน 
733 
ครัวเรือน
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าศูนย์พฒันาเล็กเด็ก      
องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เล็กเด็ก ต าบลค าบก 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก       

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเล็ก
เด็ก ต าบลค าบก 
 มีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

 กองช่าง 

 
                                                                                                                                                                         หน้า   11           

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น
ต าบลค าบก 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- - - ๑๐0,000 ๑๐0,000 จ านวน
ประชาชน/
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชน
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ส านักปลดั 

 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         หน้า   12           
 

(แบบ ผ.0๒) 



                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
บริหารทั่วไป  1.2.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการช่วยเหลือตามมตคิณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนต าบลค าบก 

เพื่อช่วยเหลือตามมติ
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลค าบก 
 

หมู1่-6 - - - ๑00,000 ๑00,000 จ านวนประชาชน/
ขอรับการช่วยเหลือ 

มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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(แบบ ผ.0๒) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม  2.3 สังคมสงเคราะห์ 2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ (การท าสาย
คล้องแมส) ต าบลค าบก 
 
 

การฝึกอบรมอาชีพ    
ผู้พิการ (การท าสาย
คล้องแมส)        
ต าบลค าบก 
 

ผู้พิการ 
ต.ค าบก
จ านวน     
20 คน 

- - - 10,000 10,000 ผู้พิการ 
ต.ค าบก
จ านวน     
20 คน 

ประชาชน ผู้พิการ
มีการสร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
 

31 โครงการฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอายุ (การท าหมู
ฝอย) ต าบลค าบก 

การฝึกอบรมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (การท าหมู
ฝอย) ต าบลค าบก 

 

ผู้สูงอาย ุ
ต.ค าบก
จ านวน     
50 คน 

- - - 10,000 10,000 ผู้สูงอาย ุ
ต.ค าบก
จ านวน     
50 คน 
 

ประชาชน 
ผู้สูงอาย ุมีการ
สร้างอาชีพ เพิ่ม
รายได ้

ส านักปลดั 
 

32 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
พื้นเมือง ต าบลค าบก 
 
 
 

การฝึกอบรมการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากผ้า
พื้นเมือง ต าบลค าบก 

 

หมู1่-6
จ านวน    
100 คน 

- - - 10,000 10,000 สร้างอาชีพ  
เสรมิรายได้
จ านวน    
100 คน 

 

สร้างอาชีพ    
เสรมิรายได ้

ของประชาชน 

ส านักปลดั 
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(แบบ ผ.0๒) 



     
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
บริหารทั่วไป  1.2.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน      
ต าบลค าบก 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลค าบก 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน      

ต าบลค าบก 
 
 
 
 

- - - ๑0,000 ๑0,000 ร้อยละ อุดหนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน      
ต าบลค าบก 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน      
ต าบลค าบก 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
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(แบบ ผ.0๒) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ าหน้า
ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบาก หมู1่    

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อพัก
น้ าหน้าศาลา
เอนกประสงค์ 

ซ่อมแซมบ่อพัก
น้ าหน้าศาลา
เอนกประสงค์ 
บ้านบาก หมู1่ 
 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีระบบระบายทีด่ีไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้าน    
นายนาค บ้านบาก หมู1่ 

เพื่อการก่อสร้างราง
ละบายน้ า 

ก่อสร้างรางละ
บายน้ าหน้าบ้าน
นายนาค บ้านบาก    
หมู1่ 
 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม  
แบบแปลน 
อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีระบบระบายทีด่ีไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งา     า    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพรอ้มสายพาด
ดับ สายนาหนองผือถึงนาเหล่าหลวง บ้านบาก
หมู่ ๑ 

เพื่อการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
สายพาดดับ  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมสายพาดดับ 
สายนาหนองผือถึงนา
เหล่าหลวง บ้านบาก 
หมู่ ๑ 

- - - 1800,000 1800,000 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม     
ใบประมาณ  
การไฟฟ้าฯ 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้     
ทุกครัวเรือน 
 
 
 

กองช่าง 

37 โครงการเพิม่เตมิสายพาดดับ  สายเลียบภูเขา
กวาง บ้านห้วยล าโมง หมู่ ๓   
    

เพื่อการเพิ่มเติม

สายพาดดับ   

การเพิ่มเติมสายพาด

ดับสายเลียบภูเขา

กวาง บ้านห้วยล าโมง  

หมู่ ๓   

 

- - - 3,500 3,500 ร้อยละ 100 
เปอร์เช็นต์ 
เป็นไปตาม     
ใบประมาณ  
การไฟฟ้าฯ 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้     
ทุกครัวเรือน 
 
 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา บ้านบาก 
หมู่ 1 ต าบลค าบก 

เพื่อการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ประปา 

การจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์
ประปา    
บ้านบาก    
หมู่ 1  

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 100   
เปอร์เช็นต์ เป็น ไป
ตาม เอกสารTOR ที่
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด   

เพื่อให้ประชาชน 
มีประปา 
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

39 โครงการบุกเบิกกรุยทางพร้อมลงดินถม     
บ้านบาก หมู่ 1 ต าบลค าบก 

เพื่อการบุกเบิก
กรุยทางพร้อมลง
ดินถม   

โครงการ
บุกเบิกกรุย
ทางพร้อมลง
ดินถม     
บ้านบาก    
หมู่ 1 

- - - 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางนานางบุญทัน บ้านกลาง หมู่ 2  
ต าบลค าบก  
 

เพื่อการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายทางนา
นางบุญทัน  
บ้านกลาง   
หมู่ 2 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกกรยุทาง      
พร้อมลงดินถม สายทางหลังโรงเรยีนบ้านห้วย
ล าโมง– ล าห้วยล าโมง บ้านห้วยล าโมง หมู่ 3        
ต าบลค าบก 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
บุกเบิกกรุยทาง
พร้อมลงดินถม   

ก่อสร้างถนนบุกเบิก
กรุยทางพร้อมลงดิน
ถม สายทางหลัง
โรงเรียนบ้านห้วยล า
โมง–ล าห้วยล าโมง  
บ้านห้วยล าโมง หมู่ 3 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยล าโมง–ป่าช้า
สาธารณประโยชน์ บ้านห้วยล าโมง หมู่ 3
ต าบลค าบก 

เพื่อการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางข้างโรงเรียน
บ้านห้วยล าโมง – ป่า
ช้าสาธารณประโยชน์  
บ้านห้วยล าโมง หมู่ 3 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา บ้านค าบก 
หมู่ 4 ต าบลค าบก 

เพื่อการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา บ้าน
ค าบก หมู่ 4 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 100   
เปอร์เช็นต์ เป็น 
ไปตาม เอกสาร
TOR ที่ก าหนด
ขอบเขต  

เพื่อให้ประชาชน 
มีประปา 
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางนากกกระโดน บ้านโนนสะอาด      
หมู่ 5  ต าบลค าบก 
 

เพื่อการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
นากกกระโดน 
บ้านโนน
สะอาด หมู่ 5 
   

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางนาห้วยหินลับ บ้านค าบก หมู่ 6   
ต าบลค าบก  
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก   

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
นาห้วยหินลับ 
บ้านค าบก  
หมู่ 6    
 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน 
733 ครัวเรือนมี
ถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
บริหารทั่วไป  1.2.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า บ้านค าบก   
หมู่ 6 ต าบลค าบก 

เพื่อการจ้างเหมา
วางท่อระบายน้ า 

โครงการ
จ้างเหมา
วางท่อ
ระบายน้ า 
บ้านค าบก   
หมู่ 6  

- - - 15,000 15,000 ร้อยละ 100   
เปอร์เช็นต์ เป็น 
ไปตาม เอกสาร
TOR ที่ก าหนด
ขอบเขตและ
รายละเอียด   

เพื่อให้บ้านเรือน
ประชาชน มีระบบ
ระบายที่ดี ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

47 โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ าพลาสติกขนาดความจุ 
2,000 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านค าบก หมู่ 4, 
หมู่ 6 ต าบลค าบก 
 
 
 

เพื่อการจัดซื้อถัง
เก็บน้ าพลาสติก
ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร  
พร้อมอุปกรณฯ์ 

บ้านค าบก 
หมู่4,6 
ต าบลค าบก 

 

- - - ๑30,000 ๑30,000 ร้อยละ 100   
เปอร์เช็นต์ เป็น 
ไปตาม เอกสาร
TOR ที่ก าหนด
ขอบเขตและ
รายละเอียด   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค    
ที่เพียงพอ   

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.2 สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการอุดหนุน เทศบาลต าบล      
ค าชะอี  
 

 

เพื่อการ
อุดหนุน 
เทศบาลต าบล
ค าชะอี 

โครงการอุดหนุน 
เทศบาลต าบลค าชะอี 
(COVID19) )  

 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน
การขอรับ
การรักษา 

มีความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 
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