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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมี
ความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบ
กับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการทอ่งเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้
เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระกาจ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
             1. ประวัติความเป็นมา 
 เมื่อประมาณ 100 กว่าปี  มีกลุ่มคน  3  กลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งหมู่บ้าน  กลุ่มแรกมาจากบ้าน 
ตระกาจ-ขอนแก่น  ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตต าบลภูเงิน  กลุ่มที่  2  มาจากบ้านเขิน  ซึ่งเป็นเชื้อสายส่วย  และ
กลุ่มที่  3  มาจากทามทาลาศ ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอกันทรารมย์   ทั้ง 3 กลุ่มได้ร่วมกันจัดตั้งถิ่นฐานอยู่ถึง
จนปัจจุบัน      เดิมที่บ้านตระกาจขอนแก่น  เป็นต าบลตระกาจขอนแก่น  หมู่ที่ 1  ต่อมาในสมัยนายบัว  แก้ว
ชะอุ่มเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต าบลตระกาจถูกยุบและให้ขึ้นตรงกับต าบลจานใหญ่ เป็นหมู่ที่ 9  ซึ่งราษฎรมาจากบ้าน
จานใหญ่  โดยการน าของนายโท  โพธิ์ปรึก  ผู้น าชุมชนในขณะนั้นได้น าราษฎรบางกลุ่ม  มาตั้งถิ่นฐานเพ่ือ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้ก่อตั้งบ้านโคก  ขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2401  และเมื่อทางการ  ได้ท าการส ารวจ
หมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจัดระบบการปกครองใหม่  บ้านตระกาจขอนแก่น  ได้ข้ึนตรงกับต าบลจานใหญ่    

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2415 บ้านตระกาจขอนแก่น  ได้ยกฐานะเป็นต าบลตระกาจ โดยมีนายค า  เพ็ง
กระจ่าง  เป็นก านันประจ าต าบลคนแรก  โดยแบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน   ดังนี้  บ้านโคก  หมู่ที่  
1  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2401  บ้านม่วง  หมู่ที่  2 ก่อตั้งเมือปี พ.ศ.2447 โดยมีต้นมะม่วงใหญ่  เป็นสัญลักษณ์
ของหมู่บ้าน ผู้ที่ตั้งชื่อหมู่บ้าน คือนายพรม  (ไม่ทราบนามสกุล)  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านปูนต่อมา
เมื่อปี พ.ศ.2495 หรือประมาณ 55 ปี ได้ตั้งบ้านหนองเกาะเป็นหมู่ที่ 3  บ้านตระกาจ เป็นหมู่ที่ 4 และบ้าน
ทุ่งกอกเป็นหมู่ที่ 5 ซึ่งเดิมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านทุ่งกอกนี้มีต้นมะกอกขึ้นเป็นจ านวนมาก  ต่อมาปี พ.ศ.2510 
ได้จัดตั้งบ้านแสงเจริญ เป็นหมู่ที่ 6 เดิมเรียกว่า บ้านส่างเก่า (ส่าง หมายถึง บ่อน้ า) ตั้งตามสภาพแวดล้อมซึ่ง
เดิมมีบ่อน้ า 9 บ่อ เรียงกันอยู่ภายในวัดซ าแสง และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้งบ้านซ าตารมย์ เป็นหมู่ที่ 
7   แต่เดิมนั้นบริเวณนี้ราวปี  พ.ศ.2505  ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ  8  
ครัวเรือน ได้เข้ามาจับจองที่ท ากินและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านซ าตารมย์  (ซ า  หมายถึง  น้ าซับที่มีอยู่ตลอดปี
ไม่มีแห้ง) ตารมย์  เป็นชื่อคนผู้หนึ่งซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ในช่วงใด  ซึ่งเป็นผู้ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับ
ถือ ปัจจุบันได้จัดตั้งศาลเจ้าปู่ซ าตารมย์  ที่ชาวบ้านศรัทธาในหมู่บ้านและต าบล ประมาณปี พ.ศ.2483 ได้เริ่ม
มีมีชาวบ้านได้ย้ายถิ่นฐานมาจากบริเวณที่ตั้งบ้านโคกในปัจจุบัน   มาจัดตั้งเป็น บ้านพวงพยอม  หมู่ที่ 8  แต่
ก่อนนั้นมีพ่อใหญ่พวง  เป็นผู้น าได้จัดตั้งถ่ินฐานท ามาหากินและได้สร้างบ้านติดกับต้นพะยใหญ่เป็นคนแรกของ
หมู่บ้าน  ต่อมามีเพ่ือนบ้านได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยจ านวน  3  ครัวเรือน  และได้เอาชื่อของพ่อใหญ่พวง  และต้น
พะยอมใหญ่  ตั้งเป็นชื่อบ้านโดยมีต้นพะยอมใหญ่  เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2521 ได้จัดตั้งบ้าน
บก เป็นหมู่ที่ 9  เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นบกเป็นจ านวนมาก จึงได้อาศัยสภาพแวดล้อมตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้าน
บก ปี พ.ศ. 2533 ได้จัดตั้งบ้านบุเดื่อ เป็นหมู่ที่ 10  โดยแยกออกมาจากบ้านพวงพยอม และบ้านโคก
บางส่วน   โดยมีนายบุญมี   ชาติวงษ์   กับนายสาย  รอดค าทุย    เป็นผู้น าก่อตั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539  ได้
ก่อตั้งบ้านขอนแก่น เป็นหมู่ที่ 11  โดยแยกมาจากบ้านตระกาจและเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2546 ได้
ก่อตั้งบ้านตระกาจพัฒนาตะวันตก เป็นหมู่ที่ 12 และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านตระกาจพัฒนา เนื่องจากชื่อ
บ้านยาวเกินไป และค าว่าตะวันตกไม่เป็นศิริมงคล และเรียกยาก ปัจจุบันต าบลตระกาจมีหมู่บ้านในเขตการ
ปกครอง จ านวน 12 หมู่บ้าน 
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รายช่ือก านันต าบลตระกาจ ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช  2422   ถึงปัจจุบัน 
1. นายบัว  แก้วชอุ่ม  พ.ศ.  -        -  2515 
2. นายค า    เพ็งกระจ่าง            พ.ศ. 2515  -  2529 
3. นายศักดิ์  ชัยบุตร  พ.ศ. 2529  -  2532 
4. นายหวาย  เจือทอง  พ.ศ. 2532  -  2536 
5. นายวิเชียร  ร่วมรักษ์  พ.ศ. 2536  -  2553 

 6. นางสาวสายชล  เครือแก้ว พ.ศ.2553   -  ปัจจุบัน  

2. ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตระ

กาจ เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  113  ตอนพิเศษ  
52 ง  ลงวันที่  30  มกราคม พ.ศ.  2539)  มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ  จ านวน  12  หมู่บ้าน  และได้
ท าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2540  มีจ านวน
สมาชิกทั้งสิ้น  24  คน โดยมีนายวิเชียร  ร่วมรักษ์   เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก     มีที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี  7  บ้านซ าตารมย์  โดยใช้อาคารของสภาต าบลตระกาจ  เป็นที่ท าการ
ชั่วคราว 
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจได้ย้ายที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมาตั้งอยู่ เลขท่ี  
111  หมู่ที่ 11  บ้านขอนแก่นมีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 12 หมู่บ้าน   มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 24 คนโดยมีนายแสวง  อินทะพันธ์   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   นาย
สาคร  กฐินเทศ   เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   นายคิม ปรนปรือเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และนายวันไชย  แฝงยงค์เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

 
 

มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมสองวง โดยมีหัวกระเทียมใหญ่อยู่ตรงกลาง มีหัวกระเทียมเล็กขนาบอยู่
สองด้าน  ด้านบนมีรูปตราอุนาโลม  แต่ละส่วนของสัญลักษณ์   มีความหมาย  ดังนี้ 
อุนาโลม  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  และความอุดมสมบูรณ์ 
กระเทียมหัวใหญ่  หมายถึง พืชเศรษฐกิจดั้งเดิมของชุมชนซึ่งปลูกเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมมายาวนาน 
กระเทียมหัวเล็ก  หมายถึง  หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพปลูกกระเทียมมาแต่ดั้งเดิม 
ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง  และความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร  ความสามัคคี  และ
ความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ น าพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน   ทั้งทางเศรษฐกิจ  การเมือง  
และสังคม 

สีประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจคือ สีส้ม น้ าเงิน 
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รายช่ือประธานกรรมการบริหาร/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540  ถึงปัจจุบัน 
1. นายวิเชียร   ร่วมรักษ์   พ.ศ. 2540 - 2542 
2. นายแสวง   อินทะพันธ์          พ.ศ. 2542 - 2552 
3. นางจุฑารัตน์  มาสกุล   พ.ศ. 2552 – 2554 
4. นายแสวง  อินทะพันธ์  24  เมษายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 
 

3. ข้อมูลทั่วไปขนาดและท่ีตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ  ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 12  บ้านตระกาจพัฒนา  ต าบลตระกาจ   อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอ าเภอกันทรลักษ์ประมาณ  15  กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด
ศรีสะเกษใช้ระยะเวลา  1  ชัว่โมง  ในการเดินทางจากต าบลถึงจังหวัดศรีสะเกษ 

อาณาเขต 
-  ทิศเหนือจดต าบลหนองฮาง                    อ าเภอเบญจลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ 
-  ทิศใต้จดต าบลกระแชง                          อ าเภอกันทรลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ 
-  ทิศตะวันออกจดต าบลหนองหญ้าลาด        อ าเภอกันทรลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ 
-  ทิศตะวันตกจดต าบลภูเงิน                      อ าเภอกันทรลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ลักษณะภูมิประเทศ  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  41.002  ตารางกิโลเมตร  หรือ  25,626.25  ไร่   
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

เช่นท านา  ท าไร่  ท าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี   
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอากาศหนาวเล็กน้อย

ในฤดูหนาว  และมีฝนตกชุกในฤดูฝน   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส  เดือนที่มี
อุณหภูมิต่ าสุด  คือ เดือนธันวาคม  ประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส  และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ 
เดือนเมษายน  ประมาณ  39  องศาเซลเซียส 

   ลักษณะของดิน  
หมู่ 1,3,4,5,8,9,10,11,12 ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  
หมู่ 2,6,7 ลักษณะเป็นดินแดง 
 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า , ล าห้วย 3 สาย 
- บึง , หนอง และอ่ืนๆ 32 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 - ฝายน้ าล้น 1 แห่ง 
– บ่อน้ าตื้น 741 แห่ง  
- บ่อบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ.,ส.ป.ก. 30 แห่ง  
- บ่อบาดาลส่วนตัว 754 แห่ง  
- ระบบประปา 11 แห่ง 
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ด้านการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ มีลักษณะการปกครองแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการ

ปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 โคก 1 นายส าราญ  เพ็งกระจ่าง 08-7964-7652 ผู้ใหญ่บ้าน 
2 ม่วง 2 นายชัยสิทธิ์  เสนาภักดิ์ 08-3040-1662 ผู้ใหญ่บ้าน 
3 หนองเกาะ 3 นายเอกพงษ ์ สว่างวงษ์ 08-0721-9510 ผู้ใหญ่บ้าน 
4 ตระกาจ 4 นายมนตรี  บุตรสมาน 09-3436-3392 ผู้ใหญ่บ้าน 
5 ทุ่งกอก 5 นายวิเชียร  สิงคะเน          06-1056-4513 ผู้ใหญ่บ้าน 
6 แสงเจริญ 6 นายสายชล  อินทรโสม 08-0722-9372 ผู้ใหญ่บ้าน 
7 ซ าตารมย์ 7 นางสาวสายชล  เครือแก้ว 08-6302-4508 ก านัน 
8 พวงพยอม 8 นายสมพร  บุญเลี้ยง 08-0379-0914 ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บก 9 นายสมเจริญ บุญเลี้ยง 08-4583-7560 ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บุเดื่อ 10 นายสวย วงษ์จ าปา 08-9721-8891 ผู้ใหญ่บ้าน 
11 ขอนแก่น 11 นายบุญหนา   จิตตะวงษ์ 09-1832-9831 ผู้ใหญ่บ้าน 
12 ตระกาจพัฒนา 12 นางทวินันท์  โพธิพันธ์ 08-6803-0712 ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 

-  ก านัน               1 คน  
-  สารวัตรก านัน    2 คน 
-  แพทย์ประจ าต าบล      1 คน  
-  ผู้ใหญ่บ้าน                       11 คน  
-  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                 24      คน 
-  จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   1,632 หลังคา 
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ด้านการบริหาร 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ   จ านวน  4  คน  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายแสวง  อินทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 08-9629-2532 
2 นายอุดม  บุญเลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 08-8726-3986 
3 นายทองพูล  ทุมวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 08-9719-0345 
4 นายไฉน  โพธิพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 08-8124-1832 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ   จ านวน  23  คน  ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายสาคร  กฐินเทศ ประธานสภา อบต.ตระกาจ 08-3935-4773 
2 นายคิม  ปรนปรือ รองประธานสภา อบต.ตระกาจ 08-9626-6065 
3 นายชวลิต  แผลงวัลย์ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 1 08-7868-2009/ 

06-2131-3348 
4 นายสมาน  บุญเลี้ยง สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 2 09-2608-7952 
5 นายสิงหาร  จอมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 2 08-4896-7952 
6 นายเดช  ปลื้มใจ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 3 08-6336-2371 
7 นายนิน  บุญเลี้ยง สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 3 06-1082-5456 
8 นายสาร  วาไชยะ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 4 08-7254-5406 
9 นายค ามี  โพธิพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 4 09-6778-4931 

10 นายลิน  เพ็ชรดี สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 5 08-9719-0754 
11 นายสมนึก  เพ็ชรดี สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 5 08-7084-8306 
12 นายประทูล  บุญเนตร สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 6 08-8577-5645 
13 นายอภิศักดิ์  เกษเจริญคุณ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 7 09-1829-0475 
14 นายส ารอง  บุญเลี้ยง สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 8 08-9284-5029 
15 นายสมจิตร  กินรา สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 8 09-3739-5481 
16 นายสมพร  ไทยนาทม สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 9 09-3407-2796 
17 นายบุญจง  พันธ์พงษ์ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 9 08-7376-3274 
18 นายชิดชัย  สุธาต ุ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 10 08-5104-9096 
19 นายรุ่งเรือง  ชุมพรมราช สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 10 08-8126-4735 
20 นายขันชิด  แก้วชอุ่ม สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 11 06-2110-1335 
21 นายสุดใจ  โพธิพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 11 09-3460-6051 
22 นายอนุชิต  นูรักษา สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 12 09-3519-3955 
23 นางสุพรรษา  บุตรสมาน สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ หมู่ที่ 12 08-8853-7440 
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จ านวนประชากรในเขตต าบลตระกาจ 
            - ประชากร  จ านวน  7,813  คนแยกเป็น 
              ชาย    จ านวน  3,858  คน 
              หญิง   จ านวน  3,955  คน 
              รวม      7,813    คน 

รายละเอียดจ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
ล าดับที่ บ้าน/หมู่ที่  ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ้านโคก  หมู่ที่ 1 449 421 870 
2 บ้านม่วง  หมู่ที่ 2 639 641 1280 
3 บ้านหนองเกาะ  หมู่ที่ 3 243 228 471 
4 บ้านตระกาจ  หมู่ที่ 4 312 296 608 
5 บ้านทุ่งกอก  หมู่ที่ 5 220 189 409 
6 บ้านแสงเจริญ  หมู่ที่ 6 159 167 326 
7 บ้านซ าตารมย์  หมู่ที่ 7 270 297 567 
8 บ้านพวงพยอม  หมู่ที่ 8 234 236 470 
9 บ้านบก  หมู่ที่ 9 281 273 554 

10 บ้านบุเดื่อ  หมู่ที่ 10 102 124 226 
11 บ้านขอนแก่น  หมู่ที่ 11 664 746 1410 
12 บ้านตระกาจพัฒนา  หมู่ที่ 12 285 337 622 

 รวม 3858 3955 7813 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

เขตการเลือกตั้ง 
           - อยู่เขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ  มีหน่วยเลือกตั้งในเขตต าบล  ทั้งสิ้น  12  หน่วยเลือกตั้ง
  
สภาพทางเศรษฐกิจ 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของต าบล    3,535,985,906   บาท รายได้เฉลี่ย  30,605  บาท / คน / ปี 
 อาชีพ 
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าไร่  25%  ท านา  50%  ท าสวนผัก 3%  ท าสวนผลไม้ 15%   
รับจ้าง 2%    เลี้ยงสัตว์ 3%   อ่ืนๆ 2% 
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  อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
ล าดับที่ สถานที ่ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 

1 ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย 4 แห่ง ม.1, ม.2, ม.7 
2 โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ม.4 
3 โรงสี 19 แห่ง  
4 ร้านค้าต่างๆ 68 แห่ง  
5 ร้านซ่อมรถ/อู่รถยนต์ 5 แห่ง ม.2, ม.11 
6 โฮมเสตย์ 1 แห่ง ม.7 
7 ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง ม.12 

สภาพทางสังคม 
 1. การศึกษา           

   - โรงเรียนประถมศึกษา                                5 แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  1 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับเด็กก่อนเกณฑ์   4 แห่ง  
   - ศูนย์การเรียนชุมชนประจ าต าบล                   1 แห่ง  
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน                 12 แห่ง 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  จ านวน  5  โรงเรียน คือ 
1. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 
2. โรงเรียนบ้านม่วง(รามค าแหงอนุสรณ์11) 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 
4. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซ าตารมย์ 
5. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  1  โรงเรียน คือ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 

 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 4 ศูนย์ คือ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตระกาศ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซำแสง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 
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การท่องเที่ยว 
 - ต าบลตระกาจมีหมู่บ้านการท่องเที่ยวสวนผลไม้ คือ หมู่ที่ 7 บ้านซ าตารมย์   และ 
หมู่ที่  2  บ้านม่วงหรือเรียกว่าบ้านดงสตรอง 
 

การสาธารณสุข 
ประชาชนต าบลตระกาจ ได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง คือ 
   2.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลตระกาจ อ าเภอ 
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   2.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีอุดม ตั้งอยู่ที่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 ต าบลจานใหญ่  
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
การนับถือศาสนา 
ประชาชนในต าบลตระกาจส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ 
   - วัด/ที่พักหรือส านักสงฆ์                             13 แห่ง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ หมู่ที่ 

1 วัดบ้านโคก 1 
2 วัดบ้านม่วง 2 
3 วัดโนนสมบูรณ์ 2 
4 ส านักสงฆ์ป่าภูมิธรรม 2 
5 ที่พักสงฆบานหนองเกาะ 3 
6 วัดบานตระกาจ 4 
7 ที่พักสงฆบานทุงกอก 5 
8 วัดบานแสงเจริญ 6 
9 วัดปาซ าตารมย์ 7 

10 วัดบานพวงพยอม 8 
11 วัดบานบก 9 
12 วัดบานบุเดื่อ 10 
13 ที่พักสงฆบานขอนแกน 11 

 
ประเพณีและงานประจ าปี 
 -ประเพณีเลี้ยงศาลปูต่าประจ าปี 
 -งานวันสารทไทย  
 -ร าแถนหรือร าผีฟ้า 
 -งานบุญพระเวส หรือบุญผะเหวด 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลตระกาจ  
- กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง หมู่ที ่7  
- กลุ่มทอเสื่อด้วยกก หมู่ที ่11  
- กลุ่มหมอนสม๊อค หมู่ที ่8 
- กลุ่มผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ หมู่ที ่7 
-กลุ่มแปรรูปจากไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 
 

 ภาษาประจ าท้องถิ่น 
 - ภาษาส่วย  
 - ภาษาลาว  
 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - ที่ท าการต ารวจชุมชน   1 แห่ง   ( บ้านซ าตารมย์ ) 
การบริการพื้นฐาน  

 1. การคมนาคม  
 - มีถนนสายหลักจ านวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงสายโชคชัย – เดชอุดม 
 - มีถนนสายรอง จ านวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท สายบ้านซ าตารมย์ - ต าบลหนองฮาง   

2. การโทรคมนาคม 
              - ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
     3. การไฟฟ้า  
              - ไฟฟ้าเข้าถึงท้ัง 12  หมู่บ้าน   
              - โคมไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  430 จุด 
     4.  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือขนส่ง 
             -  ประชาชนในพื้นที่จะใช้ระบบขนส่งไปรษณีย์และบริษัทขนส่งในอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัด       
ศรีสะเกษ  ไปทางทิศใต้  ประมาณ  15  กิโลเมตร (ในฤดูท่องเที่ยวไปรษณีย์และบริษัทขนส่งจะเข้ามาบริการ
ในพ้ืนที่) 
     5. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    - ล าน้ า , ล าห้วย             2      สาย 
    - สระ , หนอง และอ่ืนๆ     10     แห่ง 
     6. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     - ฝายน้ าล้น                                                        1  แห่ง 
     - บ่อน้ าตื้น                                                        741  แห่ง 
     - บ่อบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ.,ส.ป.ก.          30  แห่ง 
    - บ่อบาดาลส่วนตัว                                              1,345  แห่ง 
     - ระบบประปา                                    10  แห่ง  
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ข้อมูลอ่ืนๆ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

  - ไม่มีป่าไม้ 
      - อ่างเก็บน้ าและล าห้วยของ หมู่ที่ 3,5,8,10,11,12 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดินแดง เหมาะส าหรับการท าการเกษตร เช่น การท าไร่ ท าสวนผลไม้ 
ยางพาราการปลูกพืชไร่ พ้ืนที่บางส่วนท าการเกษตร โดยใช้น้ าจากระบบชลประทาน ได้แก่ หมู่ 1,3,8,10 

 

สถานที่ราชการอื่นๆ   
           - องค์การบริหารส่วนต าบล                                                1       แห่ง 
ศักยภาพในต าบล  
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(1) จ านวนบุคลากร  มีจ านวน   56   คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    22  คน 
ต าแหน่งในกองคลัง     6  คน 
ต าแหน่งในกองช่าง  7    คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม  21  คน 
 

  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        48,500,000.00   บาท  แยกเป็น 
  - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง         757,000.00 บาท      
          - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                               29,162,000.00     บาท 
          - รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้                         18,581,000     บาท       
ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มรวมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของ
หมู่บ้าน มีประชาชนส่วนน้อยที่กระจายแยกครอบครัวออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตชุมชน โดยจะอาศัย
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ ไร่ นา และสวนของตนเอง 

 

  2) จุดเด่นของพ้ืนที่  
มีการคมนาคมติดต่อไปมาระหว่างหมู่บ้านและส่วนราชการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วและยังเป็น 

ทางผ่านระหว่างอ าเภอกับจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาดูงานอยู่ที่หมู่ที่ 7   มีสวนผลไม้
ต่างๆ ปลูกในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2,6,7   และมีอ่างเก็บน้ าห้วยตามาย เหมาะแก่การเพาะปลูก ปลูกข้าวนาปรังการ
ประมงและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,3,5,8,10,11,12โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พื้นที่ในต าบลเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่งราษฎรยังคงรักษาอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอยู่ เชื่อฟังและเคารพ
ผู้น าและผู้อาวุโสของตนเอง 
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เนื้อที่ต าบลตระกาจมีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ   25,625.25  ไร่ หรือ  
41.0004  ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจประมาณ  25,625.25  ไร่ 
หรือ  41.0004   ตารางกิโลเมตร  เป็นต าบลขนาดกลางโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  

 
 

ตารางจ าแนกพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตต าบลตระกาจ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พ้ืนที่ ตารางเมตร พ้ืนที่ (ตร.ก.ม.) พ้ืนที่ไร่ ล าดับขนาด 
1 บ้านโคก 6,176,000 6.17600 3,860 2 
2 บ้านมว่ง 6,009,600 6.00960 3,756 3 
3 บ้านหนองเกาะ 3,680,000 3.68000 2,300 5 
4 บ้านตระกาจ 2,024,000 2.02400 1,265 7 
5 บ้านทุ่งกอก 2,004,800 2.00480 1,253 9 
6 บ้านแสงเจริญ 2,280,000 2.28000 1,425 6 
7 บ้านซ าตารมย์ 6,035,200 6.03520 3,772 4 
8 บ้านพวงพยอม 1,568,400 1.56840 980.25 11 
9 บ้านบก 2,016,000 2.01600 1,260 8 

10 บ้านบุเดื่อ 713,600 0.71360 446 12 
11 บ้านขอนแก่น 6,732,800 6.73280 4,208 1 
12 บ้านตระกาจพัฒนา 1,760,000 1.76000 1,100 10 

รวม 41,000,400 41.00040 25,625.25  
 

 
การใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับที่ ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ตร.ก.ม. ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ที่พักอาศัย 10.25 22.16  
2 เกษตรกรรม 45.25 48.95  
3 ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม 0.64 0.60  
4 สถานศึกษา 2.57 9.84  
5 ศาสนสถาน 1.25 5.75  
6 สถานที่ราชการ 1.17 5.65  
7 ถนนและท่ีสาธารณะ 1.78 5.97  
8 แหล่งน้ า 0.95 0.97  
9 อ่ืนๆ 0.02 0.12  

รวม 100 100  
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(นายก อบต.) รวมทั้งสิ้น 5,942  คน แยกเป็น  ชาย  2,873คน  หญิง  3,069 คน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(สมาชิก อบต.) รวมทั้งสิ้น 5,938  คน แยกเป็น  ชาย  2,870คน  หญิง  3,068 คน 

 - ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 12  เมื่อวันที่  24  
เมษายน 2554 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (นายกอบต.) ทั้งสิ้น 5,260คน  มาใช้สิทธิ์ 3,229 คน  ไม่มาใช้สิทธิ์  
1,517  คน  คิดเป็น 62.40 % ของผู้มาใช้สิทธิ์ 
 -  บัตรเสีย  จ านวน  111  บัตร  คิดเป็น  3.44  %  ( เลือกตั้ง นายก อบต.) 
 -  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  33  บัตร  คิดเป็น  1.02  % 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพฒันาบรรลุตามวิสัยทศัน์  “ประเทศไทยมีความมัน่คงมั่งคั่ง  ยัง่ยนื  
เป็นประเทศพฒันาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จงึจ าเปน็ต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิตทิุกรูปแบบและทุกระดับ 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพฒันายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลคา่เพิ่มและพัฒนากลไกลทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไ์ปสู่ภาคสว่น
ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม คนไทยได้รับการพฒันาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวมและมีศักยภาพ
ในการคิดวิเคราะห์  สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้”เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบ
สวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาต ิ จะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรปูแบบ “ประชารัฐ”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านศักยภาพการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
       1.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2.  ส่งเสริมการตลาดร้านค้าชุมชน 
  3.  ส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน  
  แผนงานการพัฒนา 
  1. การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน  
                     2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนประชาชนมีการพฒันาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน  
  2. จ านวนชุมชนที่มีการขยายตวัและการพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 
              3.  การผลิต การแปรรูปผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูและวัฒนธรรม  

เปาหมาย 
1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ สถานศึกษาในเขตต าบลตระกาจ 

แนวทางการพัฒนา  
1.  การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู  
2.  การสรางคุณธรรมและอนุรกัษวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชน ครัวเรือน กลุม ชุมชนเปาหมาย ไดมีการเสริมสรางสังคมแหง 

การเรียนร ู  
 2.จ านวนประชาชน ครัวเรือน กลุม ชุมชนเปาหมาย ไดมีการเสริมสรางคุณธรรมและ 

อนุรักษ วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 



 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลตระกาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง

เต็มรูปแบบ 
- คนตระกาจมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลตระกาจเป็นที่รู้จัก 
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 
3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 
3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 
 
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีน้อย 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ และถูกพ่อค้า
คนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 
- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณปูการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตูโ้ทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมนี้อยมาก ซึ่งเปน็ผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของ
ต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งาม ของหมู่บ้านต าบล  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 
 

 
- พื้นที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรคมาเลเรีย 
ไข้เลือดออก    
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เชน่เครื่องพ่นหมอกควัน  มี
เครื่องเดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เปน็กรด-ด่าง 
 
 
6.3  ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุกถางป่า
เพื่อท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และ
ปัญหาที่ตามมา 
-สภาพพื้นที่ได้รบัความเดือดร้อนหรือประสบปญัหา ของ
ต าบลซึง่มาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดนิ 
 
-มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตร ท าไห้ปา่ไม้ถูกท าลาย
โดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าที่ควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาดา้นรายได้  ไมด่ีเท่าที่ควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยงัไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้ความส าคัญ
เก่ียวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา  และ
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบประชาธปิไตย 
- สภาพปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ(SWOT) 
จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

1.ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนรวมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และคุณภาพชีวิต 
2.ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
3.มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก และ
เป็นเส้นทางในการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 
4.มีโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาจ านวน 6 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง สามารถรองรับ
การเรียนของเด็กเล็ก นักเรียนและประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ 
5.ผู้น ามีความสมานสามัคคี ไม่มีปัญหาในด้านการ
ร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
6.มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีศักยภาพเพียงพอที่
รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
7.มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
8.สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการ 
ลงทุน 

 

1.เป็นชุมชนใหญ่ ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
2.ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง 
3.เป็นสังคมชุมชนชนบท ยังไม่สามารถรวมกลุ่มกัน
เพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
4.เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เข้ารับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
5.ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่ จึงน าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง 
6.บางส่วนเป็นชุมชนแออัด ขาดการให้ความร่วมมือ
กิจกรรมของชุมชน 
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ศักยภาพ/โอกาส(Opportunity) อุปสรรค/ข้อจ ากัด (Threat) 

1.กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนโครงการตามแนว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
3.มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่หลายอ าเภอ 
คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายตัวของนักลงทุน
ทางเศรษฐกิจได้ 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนเกินกว่าประมาณการ
ปีละประมาณร้อยละ 15 และประสานหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและได้
มากขึ้น 
 
 

 

1.ราษฎรมีความแตกต่างทางฐานะและสังคมและด้าน
การศึกษา 
2.ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร 
ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ท าให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์และพ่อค้า
คนกลาง รวมทั้งปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรปรับสูงขึ้น 
3.ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
หลายๆด้านในการบริหารงาน 
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ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่

การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

    6.  ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  
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นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง

แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจาก
จังหวัดศรีสะเกษ, อ าเภอกันทรลักษ์ อาทิเช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หอการ
การค้าจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะ
เกษ กรมทางหลวงชนบท เกษตรอ าเภอกันทร
ลักษ์ พัฒนาชุมชนอ าเภอกันทรลักษ์ฯลฯ 

 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

“ตระกาจ  เศรษฐกิจดี  การคมนาคมสะดวก สู่แหล่งท่องเที่ยวชมสวนผลไม้  ห้วยตามายงามตา 
พึ่งพาเกษตรอินทรีย์ มีสาธารณสุขมูลฐานเด่น มุ่งเน้นส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดม่ันตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ 

ประชาชน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข  พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.พัฒนาสนับสนุน  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.พัฒนาการบริหารจัดการ  ความม่ันคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  ของผู้บริหาร  “ มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  ร่วมกันพัฒนา  มาสร้างงานใหม่  มาแก้ไขงาน

เก่า  มาเข้าถึงประชาชน”  
ผู้บริหารท้องถิ่นมีแผนงานนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมี

ส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
4.  การพัฒนาด้านปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ 
5.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมความม่ันคง สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทา                      

สาธารณภัย 
6. การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

นโยบายการพัฒนาเร่งด่วนของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานในทุกด้าน  เช่น  ด้าน 

การศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  ด้านสาธารณูปโภค  อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจด้านการศึกษาดูงาน ด้านการท่องเที่ยว  เนื่องจากมีพ้ืนที่เกี่ยวกับ 

การศึกษาดูงานและท่ีติดแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง 
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนในต าบล 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน 
5. การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้  

 ********************************************  
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 

1.69 

 
- 
- 

20,000 

 
- 
- 

0.20 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
รวม 1 1.69 20,000 0.20  
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประม

าณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.
ค. 

พ. 
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส. 
ค. 

ก.ย
. 

1 โครงการงาน “เทศกาล
ผลไม้และของดีกันทร
ลักษ”์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
โครงการเทศกาลผลไม้และของ
ดีกันทรลักษ์ประจ าปี 

20,000 อ าเภอกันทร
ลักษ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลตระกาจ (พ.ศ.2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

1.  ยทุธศาสตร์การสรา้งเสริมเศรษฐกิจชุมตามแผนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2565 
1 โครงการเงาะ-ทุเรียน

ของดีศรีสะเกษ 
-เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดี
ขึ้น 

-อุดหนุนหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม
งานผลไม้เงาะ-ทุเรียน 

10,000 -ยกระดับเศรษฐกิจของ
ชุมชนดียิ่งขึ้น 

-สินค้าของต าบลได้รับการพัฒนา
และยกระดบัมาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรับของตลาด 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มท าพรมเช็ด
เท้า 

-เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดี
ขึ้น 

-จัดอบรมและสนับสนุน
งบประมาณ หมู่ที่ 4 

50,000 -สมาชิกในกลุ่มท าพรม
เช็ดเท้ามีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

-สินค้าของต าบลได้รับการพัฒนา
และยกระดบัมาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรับของตลาด 

ส านักงานปลัด 

รวม  2  โครงการ 60,000    
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลตระกาจ (พ.ศ.2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

1.  ยทุธศาสตร์การสรา้งเสริมเศรษฐกิจชุมตามแผนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2565 
1 โครงการกิจกรรมการ

ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่องท้องถิ่นท้องที่
จังหวัดศรีสะเกษในงาน 
“เทศกาลปีใหม่สี่เผ่า
ไทยศรีสะเกษ” 

-เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ
กิจการสาธารณกุศลต่างๆ 

-กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่องท้องถิ่นท้องที่จังหวัด
ศรีสะเกษในงานเทศกาลปี
ใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ฯลฯ 

50,000 -ช่วยเหลอืกิจการสา
ธารณกุศลต่างๆของ
จังหวัดศรีสะเกษได้มาก
ขึ้นร้อยละ 90 

-ช่วยเหลอืกิจการสาธารณกุศล
ต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่องในงานเทศกาล
ผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์,
ส่งเสริมการตลาด,การ
ท่องเที่ยว,เพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

-กิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่องในงาน “เทศกาลผลไม้
และของดีกันทรลักษ์
ประจ าปี” 

100,000 -การท่องเท่ียวการตลาด
ของอ าเภอกันทรลักษ์ 
เติบโตขึ้น ร้อยละ 90 

-เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการก่อตั้งกองทุน
หมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

-เพื่อให้ชุมชนมีแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียน 

-สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อตั้งกองทุนภายในเขตพื้นที่
ต าบลตระกาจ 

1,200,000 -ชุมชนมีเงินหมุนเวียนใน
การประกอบอาชพีมาก
ขึ้น 

-มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการงาน “เทศกาล
ผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์”ประจ าป ี

-เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอ าเภอ
กันทรลักษ์ประจ าป ี

-อุดหนุนโครงการงาน
เทศกาลงานผลไม้และของดี
อ าเภอกันทรลักษ์ประจ าป ี

8,000 -ผลไม้และของดีของ
อ าเภอกันทรลักษ์ขายได้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 

-ผลไม้และของดีของอ าเภอกันทร
ลักษ์เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ 1,218,000    
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลตระกาจ (พ.ศ.2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
     2.2  แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2565 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ แ ล ะ แ ห ล่ ง
ท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร  
หมู่ที่  1-12 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร   
และประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียวของชุมชน 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
เกษตร   
หมู่ที่ 1-12 

2,000,000 
 

-ต าบลตระกาจมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

- เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 

กองช่าง 

2 โครงการพัฒนาแหลง 
ทองเที่ยวในเขตต าบล 
ตระกาจ 

- เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

- ปรับปรุ งภูมิทัศน์   และ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ใน
เขตต าบลตระกาจ   

5,000,000 
 

- ประชาชนขายสินค้าได้
มากขึ้น 

- ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้
เสริมจากการขายสินค้า 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน  
ค ส ล . เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร   

- เ พื่ อ ก า ร ค ม น า ค ม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ต่ อ
นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

- ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น   ค ส ล . 
ภายในเขตต าบลตระกาจ 

2,000,000 
 

- ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
นักท่องเที่ยวมีความพึง
พ อ ใ จ ม า ก จ า ก ก า ร
เดินทางที่สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

- ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

รวม  3 โครงการ 9,000,000    
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลตระกาจ (พ.ศ.2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสรมิสร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละวัฒนธรรม 

3.2 แผนงานการเสริมสรา้งคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2565 
(บาท) 

ที่มา   

1 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล
ดอกล าดวนบาน 

-เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

-อุดหนุนโครงการจัด
งานของจังหวัดศรีสะ
เกษ 

10,000 อบต.ตระกาจ   -ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมตลอดไป 

-ประเพณีของท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมให้ เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 อุ ดหนุ น โครงกา รฟื้ นฟู และ 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

-เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละส่ ง เ ส ริ ม 
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

-อุดหนุนโครงการจัด
งาน ของหน่วยงานที่จัด 

10,000 อบต.ตระกาจ   -อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง 
เ อกลั กษ์ ข อ งท้ อ งถิ่ น
ได้รับ การสืบทอดต่อไป 

- เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
คงอยู่สืบไป 

ส านักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีต าบล 
ตระกาจ 

-เพื่อส่งเสริมในกิจการงาน 
ของสตรีต าบลตระกาจ 

-อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบล 
ตระกาจ 

50,000 อบต.ตระกาจ   -ก ลุ่ ม ส ต รี ไ ด้ รั บ ก า ร 
ยอมรับในบทบาทหน้าที่ 
ขึ้น 

-ท าให้กลุ่มสตรีต าบลตระ 
กาจมีบทบาท หน้าที่มาก 
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

รวม3 โครงการ   70,000        
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กิจกรรมปี 2564  ที่ผ่านมา 
วันท่ี 18  มีนาคม  2564 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ร่วมกับคณะส่วนราชการ และภาคเอกชน 
องค์กรประชาชนในพื้นท่ี ได้ร่วมต้อนรับคณะดูงานการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬา  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และคณะ รับฟังการ
บรรยายจากชลประทานศรีสะเกษ ส านักงานชลประทานท่ี 8 กรมชลประทาน เกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนา
ท่องเท่ียวห้วยตามาย  เพื่อศึกษาดูศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว  ร่วมกับคณะส่วนราชการ  และ
ภาคเอกชน องค์กรประชาชนในพื้นท่ี พร้อมเยี่ยมชม  ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพื้นท่ีต าบลตระกาจเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อไป 
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วันท่ี 19 – 30  มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันโรค
ติดเชื้อ COVID-19 ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ดินแดน
ภูเขาไฟ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจได้ด าเนินการตั้งจุดบริการคัดกรองส าหรับนักท่องเท่ียวตาม
มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ร่วมกับผู้น าฝ่ายปกครอง อาสาสมัครด้านสาธารณสุขต าบลตระ
กาจ โดยออกบริการคัดกรองให้แก่นักท่องเท่ียวชมสวนผลไม้ ณ จุดทางเข้าหมู่บ้านซ าตารมย์ ต าบลตระกาจ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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