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       บทท่ี 2 

การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

 
        แบบท่ี     1     การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
คําช้ีแจง  : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

√  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล √  
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน √  
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน √  
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

√  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

√  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน √  
13. มีการกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน √  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา √  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร √  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
 
 

√ 
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แบบท่ี     2    แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท้ัง 4 ไตรมาส  
 

คําช้ีแจง  : แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละหนึ่ง
ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณหรือภายในเดือนธันวาคมของทุกป  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1) ไตรมาศท่ี  1   (ตุลาคม – ธันวาคม)                  (2)  ไตรมาศท่ี 2 (มกราคม  –  มีนาคม) 
 (3) ไตรมาศท่ี  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)       (4)  ไตรมาศท่ี 4 (กรกฎาคม -  กันยายน) 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป  (พ.ศ.2560 -  2562) 
3.1 จํานวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1 ( 2560) ปท่ี 2 (2561) ปท่ี 3 (2562) รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

131 63,930,000 131 63,930,000 131 63,930,000 393 191,790,000 

2.ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
ภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณีและ
การทองเท่ียว 

7 700,000 7 700,000 7 700,000  21 2,100,000 

3.ยุทธศาสตรการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวและสราง
ความเปนธรรมในสังคม 

48 23,462,000 48 23,462,000 48 23,462,000 144 70,386,000 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริมภาค
เกษตร  การเศรษฐกจิ  
การลงทุน  ในสังคม 

23 1,130,000 23 1,130,000 23 1,130,000 69 3,390,000 

5.ยุทธศาสตรการบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธภิาพ             
มุงใหบริการประชาชน 

29 5,741,000 29 5,741,000 29 5,741,000 87 17,223,000 

6.ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย้ังยืน 

6 460,000 6 460,000 6 460,000 18 1,380,000 

รวม 245 95,443,500 245 95,443,500 245 95,443,500 735 286,330,500 
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4.โครงการตามแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด 
4.1 จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนา  3  ป  (พ.ศ.2560 -  2562) 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1 ( 2558) ปท่ี 2 (2559) ปท่ี 3 (2560) รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

131 63,930,000 131 63,930,000 131 63,930,000 393 191,790,000 

2.ยุทธศาสตรการ
สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นวัฒนธรรม 
ประเพณีและการ
ทองเท่ียว 

7 700,000 7 700,000 7 700,000  21 2,100,000 

3.ยุทธศาสตรการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
เสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว
และสรางความเปน
ธรรมในสังคม 

48 23,462,000 48 23,462,000 48 23,462,000 144 70,386,000 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริมภาค
เกษตร  การเศรษฐกจิ  
การลงทุน  ในสังคม 

23 1,130,000 23 1,130,000 23 1,130,000 69 3,390,000 

5.ยุทธศาสตรการ
บริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ             
มุงใหบริการประชาชน 

29 5,741,000 29 5,741,000 29 5,741,000 87 17,223,000 

6.ยุทธศาสตรการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ย้ังยืน 

6 460,000 6 460,000 6 460,000 18 1,380,000 

รวม 245 95,443,500 245 95,443,500 245 95,443,500 735 286,330,500 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 ( 1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน 2560 ) 

 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการท่ี

เสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

69 53.08 - - 61 46.93 130 100 

2.ยุทธศาสตรการสงเสรมิภูมิ
ปญญาทองถิ่นวัฒนธรรม 
ประเพณีและการทองเท่ียว 

4 44.45 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 55.56 9 100 

3.ยุทธศาสตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  เสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัว
และสรางความเปนธรรมใน
สังคม 

26 54.17 - - 22 45.84 48 

 
 

100 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
สงเสริมภาคเกษตร  การ
เศรษฐกิจ  การลงทุน  ใน
สังคม 

11 50 - - 11 50 22 

 
     100 

5.ยุทธศาสตรการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธภิาพ             
มุงใหบริการประชาชน 

24 66.67 - - 13 36.12 36 

 
100 

6.ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย้ังยืน 

4 66.67 - - 12 33.34 6 
 

100 

รวม 138 54.98 - - 113 45.02 251 100 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-25๖3) 
ประจําปงบประมาณ  2560  ( 1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน  2560 ) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ

จริง 
1 กอสรางถนนดิน. บาน 

ลุมพุก หมูท่ี 1 จากท่ีนายหมุน  กุลวงศ-ปาสาธารณะประโยชน 
ดงเข่ือนวัว (ความตองตองการลําดับท่ี 2) 

 ถนนดินลงดินถม. 
จํานวน 1 สาย กวาง 
4.00 ม. 
ยาว   700  ม           
หนา 0.50 ม. 

หมูท่ี 1 178,000 172,000 

2 กอสรางถนนหินคลุก บาน 
ลุมพุก หมูท่ี 1 ถนนลาดยางมหาชนะชัย-คําเข่ือนแกว – โนนนํ้า
ออม (ความตองการท่ี 4) 

ถนน หินคลุก. จํานวน  
1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

หมูท่ี ๑ ๑00,000 ไมได
ดําเนินการ 

3 กอสรางถนนหินคลุก บาน 
ลุมพุก หมูท่ี 1 จากท่ีนายประกาศ  สีวะโสภา– ท่ีนานายกิตติศักดิ์  
จักรไชย (ความตองการท่ี 5) 

ถนน หินคลุก จํานวน  
1 สาย กวาง 3.50 ม. 

ยาว   800  ม หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

หมูท่ี ๑ 273,000 265,000 

4 กอสรางถนนหินคลุก บาน 
ลุมพุก หมูท่ี 1 จากถนนดงเข่ือนงัว-ถนนบานเหลาฝาย (ความ
ตองการลําดับท่ี 6) 

ถนนหินคลุก จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 600 ม 

หมูท่ี ๑ ๑00,000 ไมได
ดําเนินการ 

5 กอสรางคสล. หมูท่ี 1 จากขางวัดคําเข่ือนแกว – แยกบานนาโพธ์ิ 
(ความตองการลําดับท่ี 3) 

ถนน คสล.  จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 
     ยาว 48  ม. หนา 
0.15 ม. 

หมูท่ี ๑ 112,000 
 

108,000 
 

6 กอสรางถนนดิน.บานลุมพุก หมูท่ี 1 จากท่ีนานางสุภาภรณ  หัศ
จรรย-บอคุยเชือก (ความตองการท่ี7)  

ถนนดิน. จํานวน  1 สาย 
กวาง 4.00 ม.ยาว 
100 ม. 

หมูท่ี 1 200,000   ไมได     
ดําเนินการ  

7 กอสรางถนนคสล. บาน ลมุพุก หมูท่ี 2 จากบานนางนายอนุ
ลักษณ โพธิจักร-ท่ีนายสมศักดิ์  พันเดช (ความตองการท่ี 5) 

ถนนคสล  จํานวน 1 
สาย กวาง 4.00 ม. 
       ยาว 800 ม. 

หมูท่ี ๒ 100,000 ไมได
ดําเนินการ 

8 กอสรางคสล. บาน 
ลุมพุก หมูท่ี 2 จากบานนายคํามี  คากําไร – บานนายสมบัติ  
ยวนใจ (ความตองการท่ี 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง 3.00 ม.ยาว   
250  ม. หนา0.15 ม. 

หมู ๒ 415,000 
 

410,000 

9 กอสรางถนนคสล.บานโพนแพง หมูท่ี 3 จากบานนายจู  เพียร – 
นางสมศรี  พันภักดี(ความตองการ 3) 

ถนนคสล. จํานวน 1 
สาย กวาง3.50 ม.ยาว 
50   ม. หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี ๓ 96,000 
 

96,000 
 

10 กอสรางลูกรัง บานโพนแพง หมูท่ี 3 จากนานางออน  สําโรง – 
ทางไปบานนาโพธ์ิ(ความตองการท่ี 4) 

ถนนลูกรัง. จํานวน  1 
สาย กวาง  4.00 ม.
ยาว  800  ม. 

หมูท่ี ๓ 100,000 
 

ดําเนินการแลว 

11 กอสรางถนนดินถม บานโพนแพง หมู 3 จากท่ีนางออน  สําโรง – 
นายทองอินทร  พรหมพิยา (ความตองการท่ี 5) 
  

ถนนดินถม จํานวน 1 
สาย กวาง  4.00 ม.ยาว   
1,000  ม. 

หมู ๓ 100,000  ดําเนินการ
แลว 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
สถานะ 
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(บาท) 
12 กอสรางถนนดินถม บานโพนแพง หมู 3 จากนานายเอกชัย  ขยัน

หา-นายณรงค  พงษสุวรรณ           
ถนน ดินถม. จํานวน 1 
สาย กวาง 3.00ม.ยาว 
70  ม. หนา  0.15  ม. 

หมูท่ี ๓ 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

 13 กอสรางถนนลูกรัง บานโพนแพง หมู 3 จากสายจากท่ีนายวิชัย  
นาคศรี – ดงขวาง   (ความตองการท่ี 7)  

ถนน ลูกรัง  จํานวน 1 
สาย   กวาง  6.00 ม. 
ยาว   50  ม 

หมูท่ี 3 200,000 ไมได
ดําเนินการ 

14 กอสรางถนนลูกรัง บานโพนแพง หมู 3 สายรอบท่ีสาธารณะปา
ชุมชนดอนปูตา   (ความตองการท่ี 8) 
  

ถนนลุกรัง  จํานวน 1 
สาย   กวาง 6.00 ม. 
ยาว   1,000  ม 

หมูท่ี 3 100,000 ไมได
ดําเนินการ 

15 กอสรางถนนคสล. บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีนายทวี ไชยนา- 
นายบุญเพ็ง  ชนะมี  (ความตองการท่ี 1)  

ถนนคสล  จํานวน 1 
สาย กวาง 5.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

หมูท่ี ๔ 159,000 155,000 

16 กอสรางถนนดินถม บานข้ีเหล็ก  หมูท่ี 4 จากอางเก็บนํ้าหนองเทา 
– ท่ีนายประสงค  วงษาหา (ความตองการท่ี 3)  

ถนนดินถม จํานวน 1 
สาย กวาง5.00ม. 
ยาว 1,000 ม. 

หมู ๔ 200,000 ไมได
ดําเนินการ 

17 กอสรางถนนลูกรัง บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีนางนา  ไชยนา – ท่ี
นายนายสอน  นําภา (ความตองการลําดับท่ี 4) 

ถนน ลูกรัง  จํานวน 1 
สาย กวาง4.00 ม.ยาว 
60  ม.หนา  0.15  ม. 

หมู ๔ 150,000 
 

97,000ผ  

18 กอสรางถนนคสล.บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีโรงสีกลุม  –   ท่ีนาย
อาจ  ไชยนา (ความตองการลาํดับท่ี 5)  

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย   
กวาง  5.00 ม. 
ยาว  700   ม .หนา 
0.15 ม. 

หมูท่ี ๔ 216,000 
 

210,000 

๑๙ กอสรางถนนหินคลุกบานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4  สี่แยกโนนโพธ์ิ – สี่แยก
สมสะอาด (ความตองการลําดับท่ี 6)                                               

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย  
กวาง  5.00 ม.ยาว   
70  ม. 

หมูท่ี 4 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

๒๐ กอสรางถนนดิน บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4  สายจากถนนลาดยางสายลุ
มพุก-ศรีฐาน – ท่ีนางเบญจพร  โสคําภา (ความตองการลําดับท่ี 
7)                                                                                                                                                         

ถนนดิน จํานวน 1 สาย 
กวาง  4.00 ม. 
ยาว   400  ม. 

หมูท่ี 4 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

21 กอสรางถนนลูกรัง บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีนางมะลิวรรณ  ไชย
นา – ท่ีนานางบุญเพ็ง  ชนะมี (ความตองการลาํดับท่ี 8) 

ถนนลกูรัง จํานวน 1 
สาย  กวาง4.00ม.ยาว 
500 ม.  

หมูท่ี 4 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

22 กอสรางถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี  5 จากท่ีนางศิริ  วงษ

ชมภ-ูทีสาธารณะประโยชนดงปาชา(ความตองการลาํดับท่ี 2) 

ถนนลูกรัง  จํานวน 1 
สาย   กวาง  4.00 ม. 

ยาว   600  ม. 

หมูท่ี 5 248,000 
 

245,000 

23 กอสรางถนนคสล.บานโคกกลาง หมูท่ี 5 จากท่ีนายวิชัย  กลา
หาญ – ท่ีนายวงศอนันต  ชูรัตน (ความตองการลําดับท่ี 3) 

ถนนคสล. จํานวน  
1 สาย กวาง  4.00 ม. 

ยาว   500  ม. 

หมูท่ี 5 200,000 
 

ดําเนินการแลว 

24 กอสรางถนนหินคลุก บานโคกกลาง หมูท่ี 5 จากท่ีนายคําพันธ ศรี
เสน –ท่ีนายสมบูรณ  วงษสิงห (ความตองการลาํดับ 4) 

ถนนหินคลุก. จํานวน 1 
สาย  กวาง  4.00 ม. 

ยาว   50  ม. 

หมูท่ี 5 100,000 
 

ดําเนินการแลว 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

25 ปรับปรังถนนดินลงดินลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี 5จากท่ึนาย
บรรทม รักษาศร-ีท่ีนายบุญวาสน ทองเฉลิม(ความตองการลําดบัท่ี 
5) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย  กวาง4.00ม.ยาว 
500 ม. 

หมูท่ี 5 80,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

26 กอสรางถนนหินคลุก บานโคกกลาง หมูท่ี 5 จากท่ีนายวิชัย  กลา
หาญ –ท่ีสาธารณะประโยชนดงปาชา (ความตองการลําดับ 6)                

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย กวาง4.00ม.ยาว 
100 ม.หนา  0.15  ม. 

หมูท่ี 5 136,000 
 

133,000 

27  กอสรางถนนคสล.บานโคกกลาง หมูท่ี 5 จากท่ีนายวิวัฒน  
เช่ียวชาญ – ท่ี ร.ต.ท.สมยศ  แนวบุตร (ความตองการลําดับท่ี 7) 

ถนน คสล. จํานวน 1 
สาย กวาง  4.00 ม. 
ยาว   100  ม.หนา  
0.15  ม. 

หมูท่ี 5 176,000 
 

171,000 

28 กอสรางถนนหินคลุก บานโนนยาง หมูท่ี 6 จากท่ีนายประสิทธ์ิ  
สําลี – ท่ีนายประครอง  ศรสีงา  (ความตองการลําดับท่ี 1) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย กวาง  5.00 ม.
ยาว   400  ม. 

หมูท่ี 6 80,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

29 กอสรางถนนดิน บานโนนยาง หมูท่ี 6จากท่ีนายสมพล  กลม
เกลียว – นายประสิทธ์ิ  ตนคํา  (ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนนดิน จํานวน 1 สาย  
กวาง5.00ม. 
ยาว  200 ม. 

หมูท่ี 6 234,000 
 

227,000 

30 กอสรางถนนลูกรัง บานโนนยาง หมูท่ี 6 จากท่ีนายสําลี   สุตะคาน 
– นางบุญทม  ขวัญทอง  (ความตองการลําดับท่ี 3) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย   กวาง  5.00 ม. 
ยาว   1,000  ม. 

หมูท่ี 6 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

31 กอสรางถนนลูกรัง บานโนนยาง หมูท่ี 6 จากท่ีนางนภาพร  พอก
พูน – นายประสิทธ์ิ  สําลี  (ความตองการลําดับท่ี 4) 

 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย กวาง  5.00 ม. 
ยาว   1,000  ม. 

หมูท่ี 6 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

32 กอสรางถนนคสล. บานโนนยาง หมูท่ี 6จากท่ีนายประทา  สอง
เมือง- ขางวัดโนนยาง(ความตองการลําดับท่ี 5) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง  4.00 ม.ยาว   
100  ม. หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 6 154,000 150,000 
 

33 กอสรางถนนคสล. บานโนนยาง หมูท่ี 6จากท่ีนายศภุชัย  พวงศรี- 
นายบุญทม  ขวัญทอง   (ความตองการลําดับท่ี 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง 4.00ม. 
ยาว 200 ม. 

หมูท่ี 6 50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

34 กอสรางถนนหินคลุก บานหนองหาบแห หมูท่ี 7 จากท่ีนายสมบัติ  
มนตขลัง-ท่ีนายทัศน  พิมพงาม (ความตองการลําดับท่ี 1) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1
สาย   กวาง  4.00 ม. 

ยาว   250  ม. 

หมูท่ี 7 207,000 
 

201,000 

35 .กอสรางถนนดินลงดินถม บานหนองหาบแห หมูท่ี 7 จากนาย
สําอาง วงศณรัตน-นายบุญเลิศ ตนพุฒ (ความตองการลําดบัท่ี 2) 

ถนนดิน จํานวน 1 สาย  
กวาง  4.00 ม. 
ยาว   200  ม. 

หมูท่ี 7 171,000 
 

171,000 
 

36 ปรับปรังถนนดินลงดินลูกรัง บานหนองหาบแห หมูท่ี 7จากท่ีนาง
นงค  พิมพงาม-ท่ีดงเข่ือนวัว (ความตองการลําดับ3) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย กวาง  4.00 ม. 

ยาว   1,500  ม. 

หมูท่ี 7 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

37 กอสรางถนนคสล.บานหนองหาบแห หมูท่ี 7 จากท่ีนางสมใจ แสง
ใส – ท่ีนางสมศรี  พลวาป (ความตองการลําดับ 5) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง 4.00ม. 
ยาว1,000 ม. 
 
 

หมูท่ี 7 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

38 กอสรางถนนคสล.บานหนองหาบแห หมูท่ี 7 จากท่ีนางสมใจ แสง
ใส – ท่ีนางสมศรี  พลวาป (ความตองการลําดับ 5) 

ถนนคสล จํานวน 1 สาย 
กวาง  4.00 ม. 
ยาว   500  ม. 

หมูท่ี 7 80,000 ไมได
ดําเนินการ 

39 กอสรางถนนคสล.บานหนองหาบแห หมูท่ี 7 จากท่ีนางสําราญ  
คงมั่น– ท่ีนายพรม  มาลยั (ความตองการลําดับ 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง  4.00 ม. 
ยาว   1,000  ม. 

หมูท่ี 7 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

40 กอสรางถนนลงดินถม  บานดอนเขือง หมูท่ี 8 จากสวนกสิกรรมการ
เกษตร – ท่ีนางแดง  อุนใจ (ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนนดินถม จํานวน 1 
สาย   กวาง  4.00 ม.
ยาว   100  ม.หนา   
0.15 ม. 

หมูท่ี 8 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

41 กอสรางถนนหินคลุก บานดอนเขือง หมูท่ี 8 จากท่ีนายประสิทธ์ิ  
ชัยภูมิ – ท่ีนางอนงค  วงลาษี (ความตองการลาํดับ3) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย  กวาง 4.00ม. 
ยาว 750 ม. 

หมูท่ี 8 89,000 
 

86,000 

42 กอสรางถนนคสล บานดอนเขือง หมูท่ี 8 นายสงกรานต  พลพันธ
งาม –สามแยกถนนแจงสนิท-โนนยาง(ความตองการลําดับท่ี 4) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย    
กวาง  4.00 ม. 
ยาว   100  ม. 
หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 8 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

43 กอสรางถนนคสล บานดอนเขือง หมูท่ี 8 นายพิมพพงศ  ไชยนา – 
ท่ีนายแมน  ศรีสงา (ความตองการลําดับท่ี 5) 

ถนนคสล  จํานวน 1 
สาย  กวาง  6.00 ม. 

ยาว   600  ม. 

หมูท่ี 8 100,000 
 

350,000 

44 กอสรางถนนลูกคลุก  บานดอนเขือง หมูท่ี  8 จากหาแยกทุงรวง
ทอง – หวยเขมร(ความตองการลําดับท่ี 6)  

ถนนลูกรัง จํานวน 1สาย 
กวาง  7.00 ม. 

ยาว   500  ม. 

หมูท่ี 8 100,000 
 

358,000 

45 กอสรางถนนคสล บานดอนเขือง หมูท่ี 8 ท่ีนางตุมทอง  ตีประเคน 
– ท่ีนางสุปราณี  จําปาเทศ (ความตองการลําดับท่ี 7) 

ถนนคสล จํานวน  1 
สาย  กวาง  4.00ม. 

ยาว   200  ม.หนา 
0.15 ม. 

หมูท่ี 8 353,000 350,000 

46 กอสรางถนนคสล. บานเหลาฝาย หมูท่ี 9จากบานนายคํามี  หิน
ทอง –นานางสุวรรณ  ดาษดื่น  (ความตองการลาํดับ 1) 

ถนนคสล จํานวน 1 สาย   
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   1,000  ม. หนา 

0.15 ม.  

หมูท่ี 9 93,000 93,000 

47 กอสรางถนนคสล. บานเหลาฝาย หมูท่ี9จากท่ีนายคํามี  หินทอง 
– หนองบก (ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนน คสล. จํานวน 1สาย    
กวาง  4.00 ม             
.ยาว   100  ม.                 
หนา   0.15 ม. 

หมูท่ี 9 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

48 กอสรางถนนลูกรัง บานเหลาฝาย หมูท่ี 9จากหนองบก– ท่ีนานาย
เลิด  มาลัย  (ความตองการลําดับท่ี 3) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย  กวาง 3.00ม. 
ยาว 1,500 ม. 

หมูท่ี 9 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

49 กอสรางถนนหนิคลุก  บานเหลาฝาย หมูท่ี 9จากท่ีนางนารี  
ทวยนันท- สี่แยกโนนตากวาง (ความตองการลาํดับ 4) 

 
 
 

หมูท่ี 9 140,000 
 

136,000 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

50 กอสรางถนนดินถม  บานเหลาฝาย หมูท่ี 9จากท่ีนาพอทา  สุข
แสน- หนองหนาว (ความตองการลําดับ 6) 

ถนนดินถม จํานวน 1 
สาย   กวาง  3.00 ม. 

ยาว   100  ม. 
 

หมูท่ี 9 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

51 กอสรางถนนคสล. บานเหลาฝาย หมูท่ี9  สายขางวัด (ความ
ตองการลําดับท่ี 7) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  6.00 ม. 

ยาว   1,000  ม. 
 

หมูท่ี 9 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

52 กอสรางถนนลูกรัง บานแหลงแปน หมูท่ี 10 จากนายพรชัย   สี
หิน- นายชิต  พันเดช  (ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1สาย  
กวาง  6.00 ม. 

ยาว   1,000  ม. 
 

หมูท่ี 10 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

53 กอสรางถนนลงดินถม บานแหลงแปน หมูท่ี 10 จากท่ีนายวิชิต  
วิเศษวงษา- นายคําพา  ขันหลอ  (ความตองการลําดับท่ี3) 

ถนนดิน จํานวน 1 สาย  
กวาง 6.00 ม. 
ยาว 200 ม. 
 

หมูท่ี 10 156,000 
 

151,000 

54 กอสรางถนนคสล. บานแหลงแปน หมูท่ี 10จาก บานนายสม 
หลักชัย – สามแยกท่ีนายพัน  กาขาว  (ความตองการลําดับท่ี 4) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   240  ม. 

 

หมูท่ี 10 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

55 กอสรางถนนลูกรัง บานแหลงแปน หมูท่ี 10 จากท่ีนายโฮม  อิน
กาย – ท่ีพักสงฆปานาแคร  (ความตองการลําดับ 5) 

ถนนลกูรัง จํานวน 1 
สาย กวาง  4.00 ม. 
ยาว   100  ม. 
 

หมูท่ี 10 175,000 
 

170,000 

56 กอสรางถนนคสล. บานแหลงแปน หมูท่ี 10จาก ท่ีนางคําใส  
ปานเพชร – ประปาหมูบาน   (ความตองการลาํดับท่ี 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย  
กวาง 4.00ม. 
ยาว 300 ม.หนา             
0.15 ม. 
 

หมูท่ี 10 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

57 กอสรางถนนหินคลุกบานแหลงแปน หมูท่ี 10จากถนนลาดยาง
สายแจงสนิท-แหลงแปน-กูจาน – ทีนานายวิชิต  วิเศษวงษา   
(ความตองการลําดับท่ี 7)   

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย  กวาง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

หมูท่ี 10 100,000 95,000 

58 กอสรางถนนหินคลุกบานแหลงแปน หมูท่ี 10จากถนนลาดยาง
สายแจงสนิท-แหลงแปน-กูจาน – วัดบานแหลงแปน   (ความ
ตองการลําดับท่ี 8)   

ถนนหินคลุกจํานวน 1 
สาย กวาง  3.00 ม. 
ยาว   500  ม. 
 

หมูท่ี 10 80,000 ไมได
ดําเนินการ 

59 กอสรางถนนหินคลุก บานสมสะอาด หมูท่ี 11 จากท่ีนายฉลอง 
ไชยนา –สามแยกนางนา  ไชยนา (ความตองการลําดับ 3) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย กวาง  3.00 ม.ยาว   
100  ม. 

หมูท่ี 11 234,000 227,000 

60 กอสรางถนนหินคลุก บานสมสะอาด หมูท่ี 11 จาก สามแยกนาง
นา  ไชยนา-สี่แยกนายนิพนธ  จําปาแดง (ความตองการลาํดับท่ี 
4) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย   กวาง  3.00 ม. 
ยาว   1,500  ม. 

หมูท่ี 11 300,00 ไมได
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

61 กอสรางถนนลูกรัง บานสมสะอาด หมูท่ี 11 จากสามแยกนาย
พรม  ไชยนา – ท่ีนางดวงจันทร  สุญธาศริิ (ความตองการลําดับท่ี 
5) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย  กวาง 3.00 ม. 
ยาว 500 ม. 

หมูท่ี 11 80,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

62 ปรับปรังถนนดิน บานสมสะอาด หมูท่ี 11 จากท่ีนางธันยพร  วง
เวียน –ท่ีนางหมอก  ก่ิงชา (ความตองการลําดับท่ี 6) 

ถนนดนิ จํานวน 1 สาย  
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   600  ม. 
 

หมูท่ี 11 80,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

63 ปรับปรังถนนดินลงดินลูกรัง  บานสมสะอาด หมูท่ี 11 จากท่ีนาง
นา  ไชยนา –  สี่แยกท่ีนานายนิพนธ  จําปาแดง         ท่ี (ความ
ตองการลําดับท่ี 7) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย   กวาง  4.00 ม. 
ยาว   800  ม. 

หมูท่ี 11 100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

64 กอสรางถนนคสล. หมูท่ี 12  บานหนองแสง  จากท่ีนางสวิง  สี
หิน-ท่ีนางจําปา  สีหิน  (ความตองการลําดับท่ี  2) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   100  ม. 
หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 12 98,000 
 

95,000 

65 กอสรางถนนลูกรัง บานหนองแสง หมูท่ี 12 จากท่ีนางบุญมี หลัก
ชัย –ท่ีนางนารี  พิมพศรี  (ความตองการลําดับท่ี 3 ) 

ถนนลูกรัง จํานวน 1 
สาย   กวาง  4.00 ม. 
ยาว   1,500  ม. 

หมูท่ี 12 150,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

66 กอสรางถนนลูกรัง บานหนองแสง หมูท่ี 12 จากท่ีนางสมใจ  เลย
กลาง –นางบุญเพ็ง  สีหิน (ความตองการลําดับท่ี 4) 

ถนนรัง จํานวน  
1 สาย   กวาง  4.00 
ม.ยาว  500  ม. 

หมูท่ี 12 50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

67 กอสรางถนนหินคลุก. หมูท่ี 12  บานหนองแสง  จากท่ีนานายทวี  
สองเมือง-ท่ีนานายสุพร  กระบวนส ี(ความตองการลําดับท่ี 5) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย  กวาง 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. 

หมูท่ี 12 146,000 
 

142,000 

68 กอสรางถนนลูกรัง บานหนองแสง หมูท่ี 12 จากท่ีนางอัมพร ยาว
โนภาส –ท่ีนายออนตา  สานนท  (ความตองการลําดับท่ี 6 ) 

ถนนรัง จํานวน  
1 สาย   กวาง  4.00 
ม.ยาว  500  ม. 

หมูท่ี 12 800,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

69 กอสรางถนนหินคลุก บานรองคํา หมูท่ี 13 จากนายสมัฤทธ์ิ  
ปญญาใส – หวยเขมร (ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนนหินคลุก. จํานวน 1 
สาย กวาง  6.00 ม. 
ยาว   360  ม. 

หมูท่ี 13 132,000 
 

128,000 

70 กอสรางถนนลูกรัง บานรองคํา หมูท่ี 13 จากท่ีนางมะลิวรรณ  
ไชยนา – ท่ีนายสัมฤทธ์ิ  (ความตองการลําดับท่ี 3) 

ถนนรัง จํานวน  
1 สาย   กวาง  4.00 

ม.ยาว  500  ม. 

หมูท่ี 13 600,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

71 กอสรางถนนดิน บานรองคํา หมูท่ี 13 จากท่ีนายนิพนธ   ปญญา
ใส – หวยเขมร(ความตองการลําดบัท่ี 4) 

ถนนดิน จํานวน  
1 สาย   กวาง  4.00 
ม.ยาว  500  ม. 

หมูท่ี 13 129,000 
        

125,000 

72 กอสรางถนนคสล บานรองคํา  หมูท่ี 13  จากท่ีนางหนูกร  คงดี   
- ท่ีนางผองศรี  ไชยนา  (ความตองการลําดับท่ี 5) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม.ยาว   
100  ม. หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 13 500,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

73 กอสรางถนนคสล บานรองคํา  หมูท่ี 13 จากสามแยกบานนางหนู
กร  คงดี   - หนองบ่ัว  (ความตองการลําดับท่ี 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม.ยาว   
100  ม.หนา 0.15 ม.  
 

หมูท่ี 13 200,000 
       

ไมได
ดําเนินการ 



 12  
 

 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

74 กอสรางถนนคสล บานโคกกลาง หมูท่ี 14 จากท่ีนายประมูล  
ชํานาญคา –ท่ีนายสรุศักดิ์  แนวบุตร(ความตองการลําดับท่ี 2) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   100  ม. 

หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 14 30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

75 .กอสรางถนนหินคลุก บานโคกกลาง หมูท่ี 14 จากท่ีนานางฉลวย  
ขวัญทอง – ท่ีนานายอํานาจ  หอกคํา (ความตองการลาํดับท่ี 3) 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 
สาย  กวาง 3.00 ม. 
ยาว 500 ม. 

หมูท่ี 14 292,000 
 

283,000 

76 กอสรางถนนลงดินถม บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากแยกนาพอ
แสวง นามวัก– ท่ีแยกนาแมหลองบอตากแดด (ความตองการ
ลําดับท่ี 1) 

ถนนดิน จํานวน 1 สาย  
กวาง  3.00 ม. 
ยาว   600  ม. 
 

หมูท่ี 15 80,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

77 กอสรางถนนคสล.  บานเหลาฝาย หมูท่ี 15  จากบานผ.อ.ไสว  
หินทอง – บานนายมณี  หินทอง (ความตองกาลําดับท่ี 2) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม.ยาว   
100  ม.หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 15 136,000 
 

132,000 

78 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากแยกนา
พอแสวง นามวัก– โนนข้ีตุน  (ความตองการลาํดับท่ี 6) 

ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 
กวาง  3.00 ม.ยาว   
100  ม.หนา 0.15 ม. 

หมูท่ี 15 192,000 
 

186,000 

79 โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนท่ีชํารุด หมูท่ี 1 - 15 ตําบลลุ
มพุก   

ถนนทุกประเภทท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.ลุมพุก 

หมูท่ี 1- 15 150,000 
 

ดําเนินการแลว 

80 โครงการกอสรางถนนลาดยางในเขต อบต.ลุมพุก  กอสรางถนน ลาดยางหมู
1-15 
 

หมูท่ี 1- 15 50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

81 กอสรางถนนคสล. หมู 1-15ในเขต อบต.ลุมพุก  กอสรางถนนคสล. หมู1-
15 

หมูท่ี 1- 15 150,000 
 

ดําเนินการแลว 

82 กอสรางถนนดิน. หมู 1-15ในเขต อบต.ลุมพุก  กอสรางถนนดิน. หมู 1-
15 

หมูท่ี 1- 15 800,000 
 

ดําเนินการแลว 

83 กอสรางถนนหินคลุก. หมู 1 -15ในเขต อบต.ลมุพุก  กอสรางถนน คสล..หมู
1-15 
 

หมูท่ี 13 500,000 
 

ดําเนินการแลว 

84 กอสรางถนลูกรัง.หมู1-15 ในเขต อบต.ลุมพุก  กอสรางถนลูกรัง.หมู1-
15  

หมูท่ี 13 600,000 
        

ดําเนินการแลว 

85 กอสรางถนนดินรอบท่ีสาธารรณประโยชนเพ่ือเปนแนวกันไฟ  หมู
ท่ี  1 -15 

   หมูท่ี 1- 15 หมูท่ี 1- 15  200,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

86 กอสรางอาคารศูนย อปพร. 
บานดอนเขือง หมูท่ี 8 ตําบลลมุพุก  อําเภอคําเข่ือนแกว  จังหวัด
ยโสธร 

อาคารศูนย อปพร. 1 
หลัง 

หมูท่ี 8 500,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

87 ปรับปรุง ตอเตมิ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 8,9 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู
ท่ี 8,9 

 

หมูท่ี 8,9 200,000 
       

ไมได
ดําเนินการ 

88 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมูท่ี 1-15 หมูท่ี 1- 15 อบต.ลุมพุก 30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

   เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

89 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสาํนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก 

ปรับปรุงตอเติมอาคาร
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลลมุพุก 

อบต.ลุมพุก 200,000 
 

485,000 

90 โครงการกอสรางเสาธงชาติท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล        
ลุมพุก 

กอสรางเสาธงชาติท่ีทํา
การองคการบริหารสวน
ตําบล ลมุพุก 

อบต.ลุมพุก 30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค    

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  บานลมุพุก หมูท่ี 1จากท่ีนายสังวาล  
จําปา – ท่ีนานายคําสิงห  วงศชมพู (ความตองการลําดับท่ี 1) 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ(สายดับ) 

 หมูท่ี 1 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

2 กอสรางทอระบายนํ้า บานลุมพุก หมูท่ี 1  จากท่ีถนนมหา

ชนะชัย  –บานนางตุ  กุลวงษ  (ความตองการลําดับท่ี 8) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 2 300,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

3 ขยายเขตไฟฟา  บานลุมพุก หมูท่ี 2 จากท่ีนายทองเปรม  คัมภทวี 
ถึงท่ีนายเสถียร  หนูรตัน  (ความตองการลําดับท่ี 1) 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ(สายดับ) 

หมูท่ี 2 200,000 
 

ดําเนินการแลว 

4 ขยายเขตไฟฟา  บานลุมพุก หมูท่ี 2 จากท่ีดาบตาํรวจนิยม 
สงเคราะห ถึงท่ีรอยตํารวจโทสนอง คุณธรรม (ความตองการ
ลําดับท่ี 2) 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ(สายดับ) 

 หมูท่ี 2 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

5 กอสรางทอระบายนํ้า บานลุมพุก หมูท่ี 2  จากท่ีนายสะออน  

เหลือมผล –ท่ีดาบตํารวจสุริยา  สวางวงษ (ความตองการ

ลําดับท่ี 3) 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  160  ม. 

 หมูท่ี 2 200,000 
 

ดําเนินการแลว 
ปงบประมาณท่ี

แลว 

6 กอสรางทอระบายนํ้า บานลุมพุก หมูท่ี 2  จากท่ีนายไพบูลย  

ผาสุขมูล-ท่ีดาบตํารวจสุริยา  สวางวงษ (ความตองการลําดับ

ท่ี 4) 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  160  ม. 

หมูท่ี 2 122,000 
 

118,000 

7 กอสรางรางระบายนํ้า บานโพนแพง หมูท่ี  3 จากท่ีนางออน  
สําโรง – นางอําคา  สิงหแกว (ความตองการลาํดับท่ี 1) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  150  ม. 

หมูท่ี 3 128,000 
 

124,000 

8 กอสรางรางระบายนํ้า บานโพนแพง หมูท่ี  3 จากท่ีนางปน  วิเศษ
พงษ – นายอานนท  พรหมริยา (ความตองการลําดับท่ี 2) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 3 64,000 
 

62,000 

9 กอสรางรางระบายนํ้า บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 4 จากท่ีนางพิกุล  ไชย
นา –ท่ีราชพัสดุโรงเรียนเกา  (ความตองการลําดับท่ี 2) 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  200  ม. 

หมูท่ี 4 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

10 กอสรางรางระบายนํ้า บานโคกกลาง หมูท่ี 5  จากท่ีนางพุฒทา  

รัตนออน – ถนนลาดยางลุมพุก-มหาฯ(ความตองการลําดับท่ี 1) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 5 150,000 146,000 

11 กอสรางรางระบายนํ้า บานหนองหาบแห หมูท่ี 7จากท่ีนาย

ลําพอง  กิจเกียรติ-์ท่ีนางสําลี  ผิวออน (ความตองการลําดับ4) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  150  ม. 

หมูท่ี  7 185,000 
 

179,000 

12 กอสรางทอระบายนํ้า บานดอนเขือง หมูท่ี  8 จากท่ีนายบุญมา  
เท่ียงธรรม –ท่ีสาธารณะดอนปูตา  (ความตองการลําดบัท่ี 1) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูที 8 108,000 
 

104,000 

13 กอสรางรางระบายนํ้า บานเหลาฝาย หมูท่ี 9จากบานนางพอง 
พิมพทอง – บานนายเปก  พิทพทอง (ความตองการลําดับท่ี 5) 

กวาง 0.40 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูที 9 200,000 
 

ไมได
ดําเนินการ  

14 กอสรางรางระบายนํ้า บานแหลงแปน หมูท่ี 10 จากท่ีนางจันทร  
มีธรรม-นายสงวน  บัวศรี (ความตองการลําดับท่ี 1) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูที 10 202,000 
 

195,000 

15 กอสรางทอระบายนํ้า บานสมสะอาด หมูท่ี  11 จากท่ีแยกศาลา
กลางบาน-ท่ีนานางเฉลียว  คงด ี(ความตองการลําดับท่ี 1) 

กวาง 0.40 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ื 11 175,000 
 

170,000 
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

16 จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดืม่  บานสมสะอาด ( ความตองการลําดับท่ี 
2 ) 

เครื่องกรองนํ้าดื่ม หมูที 11 200,000 
 

ดําเนินการใน
ปงบประมาณท่ี

ผานมา 
17 กอสรางรางระบายนํ้า บานหนองแสง  หมูท่ี 12จากท่ีนางจําปา  

สีหิน –ท่ีนางสุภี  คําภาษา (ความตองกาลําดับท่ี 1) 

 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  80  ม. 

หมูท่ี 12 170,000 
 

164,000 

18 กอสรางรางระบายนํ้า บานรองคํา  หมูท่ี 13 จากท่ีนายพัน  
ปญญาใส–ท่ีนายคําผล  คงดี  (ความตองกาลําดับท่ี 1) 

 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  80  ม. 

หมูท่ี 13 284,000 
 

275,000 

19 กอสรางรางระบายนํ้า บานโคกกลาง  หมูท่ี 14 จากท่ีนางสุภคั
กาญจน  ค้ําชู–ท่ีนางสุวรรณา  ไตรมณ ี(ความตองกาลําดับท่ี 1) 

 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  80  ม. 

หมูท่ี 14 200,000 
 

ไมไดดําเนินการ 

20 กอสรางรางระบายนํ้า บานโคกกลาง หมูท่ี 14จากท่ีนางคําพอง  
โคกลาง –ท่ีนายประวัติ  ชํานาญคา (ความตองกาลําดับท่ี 4) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 14 114,000 
 

  110,000 
 

21 โครงการเจาะบาดาล เพ่ือการเกษตร บานโคกกลาง หมูท่ี 14  
(ความตองการลําดับท่ี 5) 

บอบาดาล หมูท่ี 14 200,000 
 

ไมไดดําเนินการ 

22 จัดซื้อเครื่องเครื่องกรองนํ้าดื่ม  บานโคกกลาง หมูท่ี 14   (ความ
ตองการลําดับท่ี 6) 

กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 14 200,000 
 

ดําเนินการใน
งบประมาณท่ี

ผานมา 
23 ทอระบายนํ้า บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากบานผ.อ.ไสว  หินทอง 

– บานพอญาณ  สรสิงห (ความตองการลําดับท่ี 3) 
กวาง 0.30 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 15 200,000 
   

ไมไดดําเนินการ 

24 กอสรางรางระบายนํ้า บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากบานนาย
สมบูรณ  กกฝาย – นายเจรญิ กกฝาย (ความตองการลําดับท่ี 4) 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  120  ม. 

หมูท่ี 15 86,000 
 

83,000 

25 ทอระบายนํ้า บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากแยกศาลาประชาคม 
(เกา) – บานนายทองคํา  ปกปอง  (ความตองการลําดับท่ี 5) 

กวาง 0.50 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 15 200,000 
 

ดําเนินการแลว 

26 ทอระบายนํ้า บานเหลาฝาย หมูท่ี 15 จากบานผ.อ.ไสว  หินทอง 
– ท่ีนานางหนูพิศ  พิมพทอง (ความตองการลําดับท่ี 7) 

กวาง 0.40 ม. 
ยาว  100  ม. 

หมูท่ี 15 200,000 
 

ดําเนินการแลว 

27 ติดตั้งระบบประปาผิวดิน หมูท่ี 1-15 
 

ติดตั้งระบบปาผิวดิน 
หมูบาน 

 หมูท่ี 1-
15 
 

3,000,000 
 

ดําเนินการแลว 

28 ติดตั้งระบบประปาบาดาล  หมูท่ี 1-15 
 

หมูที 1 - 15 หมูที 1 - 
15 

400,000 
      

ดําเนินการแลว 

29 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ(สายดับ) หมูท่ี 1 -15 
 (อุดหนุน กฟภ.จ.ยโสธร) 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
1 สาย 

หมูที 1 - 
15 

500,000 
 

ดําเนินการแลว 

30 อุดหนุนกิจการประปาหมูบาน หมูท่ี 1– 15 ในเขต อบต.ลุมพุก กวาง 300 ม. 
ยาว  1,000  ม. 

หมูที 1 - 
15 

700,000 
 

194,000 

31 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร หมูท่ี1-15( อุดหนุน 
กฟภ.จ.ยโสธร)  

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
1 สาย 

หมูที 1 - 
15 

800,000 
 

ดําเนินการแลว 
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 ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม

ผลผลิต 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

32 โครงการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะหมูท่ี 1- 15 ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ
หมูท่ี 1- 15 

  หมูที 1 - 
15 

600,000 ไมไดดําเนินการ 

33 โครงการจดัซื้อตดิตั้งเครื่องกรองนํ้าดื่มประจําหมูบาน หมูท่ี 1 -
15  

ติดตั้งทํานํ้าดืม่ประจํา
หมูบาน หมูท่ี 1 -15 

หมูที 1 - 
15 

400,000 95,000 

34 โครงการเจาะบาดาลแบบบอตอก หมูท่ี 1- 15 บอบาดาลแบบบอตอก หมู
ท่ี 1- 15 

หมูที 1 - 
15 

100,0000 184,000 

35 อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาคสาขามหาชนะชัย อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขามหาชนะชัย 

หมูที 1 - 
15 

300,000 ไมไดดําเนินการ 

36 โครงการขุดหนองนํ้าสาธารณะหมูท่ี 1- 15  ขุดหนองนํ้าสาธารณะหมูท่ี 
1- 15 

หมูที 1 - 
15 

700,000 ไมไดดําเนินการ 

37 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะหมูท่ี 1- 15  ขุดลอกลํารางสาธารณะหมู
ท่ี 1- 15 

หมูที 1 - 
15 

700,000 ไมไดดําเนินการ 

38 กอสรางรางระบายนํ้า หมูท่ี 1-15  รางระบายนํ้า หมูท่ี 1-15 หมูที 1 - 
15 

900,000 ดําเนินการแลว 

39 วางทอระบายนํ้าตามจุดตางๆของหวยเขมร หมูท่ี 
4,6,8,10,11,13 

วางทอระบายนํ้าตามจุด
ตางๆของหวยเขมร หมูท่ี 

4,6,8,10,11,13 

หมูท่ี 
4,6,8,10
,11,13 

800,000 ไมไดดําเนินการ 

 
1.3 แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ  

1 อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจําตําบลลมุพุก 

อุดหนุนศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจําตําบล 
ลุมพุก 

ศูนยบริกา
รและ
ถายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตร
ประจํา
ตําบลลุ
มพุก 

50,000 
 

ดําเนินการแลว 
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2.ยุทธศาสตรการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นวัฒนธรรม  ประเพณี  และการทองเท่ียว 
2.1  แนวทางพัฒนาการอนุรักษ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการจดังานวันสําคญัทางศาสนา 
เชน วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา 

วัดในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลลมุพุก 

หมูท่ี 1,15 30,000 
 

ดําเนินการแลว 

2 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลลุมพุกรวม
กิจกรรมวันลอยกระทง 
 

หมูท่ี 1 - 15 60,000 
 

ดําเนินการแลว 

3 โครงการจดังานวันผูสูงอายุ ผูสูงอายุในตําบล 
ลุมพุก 

หมูท่ี 1 - 15 60,000 
 

ไมไดดําเนินการ 

4 โครงการเขาคายพุทธบุตร-พุทธธรรม นักเรียน เยาวชน ประชาชนท่ัวไปใน
ตําบลลุมพุก 

โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ 
อบต.ลุมพุก 

30,000 
 

19,500 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี เชน  
ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ลอยกระทง 

15  หมูบานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

หมูท่ี 1 - 15 60,000 
 

  ดําเนินการ 

6 โครงการจดังานวันสงกรานต ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไปในตําบล 
ลุมพุก 

หมูท่ี 1 - 15 60,000 
 

ไมไดดําเนินการ
แลว 

 
2.2 แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว (บาท) 
สถานะ 

1 -ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองแฝก 
บานดอนเขือง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว 
จังหวัดยโสธร 

-ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองแฝก 
บานดอนเขือง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว 
จังหวัดยโสธร 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณ
หนองแฝก 

400,000 
 

 

ไมไดดําเนินการ 

2 จัดซื้อนํ้าพุทุนลอยพรอมติดตั้งเพ่ือ
ตกแตงสถานหนองแฝก 

จัดซื้อนํ้าพุทุนลอยพรอมติดตั้งเพ่ือ
ตกแตงสถานหนองแฝก 

หนองนํ้าสา
ธารณประ 
โยชนหนอง

แฝก 

120,000 
 

ไมไดดําเนินการ 

3 คาจัดทําโปะเรือ คาจัดทําโปะเรือ หนองนํ้าสา
ธารณประ 
โยชนหนอง

แฝก 

300,000 
 

ไมไดดําเนินการ 
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3.ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม 
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 
ประกอบดวย 
-กิจกรรมนันทนาการตางๆ 
-แขงขันประกวดภาษาเพ่ือเตรียมเขา
สูประชาคมอาเซียน  

เด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของ  
อบต.ลุมพุก ท้ัง 
5 โรงเรียน 

80,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

2 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวนเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหาร
เสริม(นม)ทุกคนตั้งแตระดับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจนถึง ป.6 

จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ทุกคนตั้งแต
ระดับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจนถึง ป.
6 

1,600,000 
เงินอุดหนุน 

ดําเนินการ
แลว 

3 โครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก จํานวนเด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหาร
เสริม(นม)ทุกคนตั้งแตระดับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจนถึง ป.6 

จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ทุกคนตั้งแต
ระดับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจนถึง ป.
6 

1,700,000 
เงินอุดหนุน 

ดําเนินการ
แลว 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาจํานวน 
2 ศูนย 

250,000 
เงินอุดหนุน 

ดําเนินการ 
แลว 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  2 ศูนย 

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  2 ศูนย 

100,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

6 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)ในเขต
รับผิดชอบของอบต. 
ลุมพุก 

อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในโรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.)ในเขตรับผิดชอบของอบต.    
ลุมพุก 

5  โรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของอบต. 
ลุมพุก 

100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการสงเสริมทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน 5 โรงเรียนเพ่ือสงเสริมให
ทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
อบต.ลมุพุก 

100,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

8 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
อําเภอคําเข่ือนแกวทุกแหงเขารวม
แขงขันกีฬา 

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
อําเภอคําเข่ือน
แกวทุกแหง 

80,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

9 โครงการสงเสริมพัฒนาดานกีฬา จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
ใหกับกลุมเปาหมายในเขตตําบล     
ลุมพุก 

เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
สนใจเลนกีฬา

มากข้ึน 

80,000 
     

ไมได
ดําเนินการ 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับ
ประชาชนตําบลลุมพุก 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับ
ประชาชนตําบลลุมพุก 

ประชาชนในเขต
ตําบล 

ลุมพุกมีเครื่อง
ออกกําลังกาย 

100,000 
       

270,000 

11 โครงการอบรมสงเสรมิการออกกําลังกาย
ใหกับประชาชนตําบลลุมพุก 

อบรมสงเสรมิการออกกําลังกาย
ใหกับประชาชนตําบลลุมพุก 

ประชาชนท่ัวไป  
ผูสูงอาย ุ

50,000         ไมได
ดําเนินการ  

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนคาใชจายในการบริหารถาน
ศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8,9 

400,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

13 คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

จัดสรรคาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)ใหกับเด็กนักเรียนท้ัง 2 ศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8,9 

    100,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

14 คาไฟฟา จายคาไฟฟาใหกับ(กฟภ.จ.ยโสธร) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8,9 

50,000               ดําเนินการ
แลว 

15 คานํ้าประปา จายคานํ้าประปากลุมประปาบาน
ดอนเขืองและบานเหลาฝาย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8,9 

50,000          ดําเนินการ
แลว 

16 คาเชาใชคูสายอินเตอรเน็ตตําบล จายคาเชาใชคูสายอินเตอรเน็ตตําบล
(บริษัทTOTจํากัดมหาชน) 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 8,9 

280,000          ดําเนินการ
แลว 

17 อุดหนุนโครงการฝกทักษะการสือสาร
ภาษาอังกฤษมัคคุเทศกนอยสูอาเซียน 

อุดหนุนโครงการฝกทักษะการสือสาร
ภาษาอังกฤษมัคคุเทศกนอยสู
อาเซียน 

5 โรงเรียน
รับผิดชอบ 

150,000 
           

ไมได
ดําเนินการ 

 
3.2แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการประกวดหมูบาน ประกวดหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลลุมพุก 15  หมูบาน 50,000 
          

ไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการการปองกันและควบคมุ
โรคตดิตอ 

-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน ทรายอะเบท วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา นํ้ายาพนหมอกควันกําจัด
ยุงลาย 

       มีวัสดุ 
อุปกรณ สารเคมีท่ี
ใชสําหรับการ
ปองกันและควบคุม
โรค 
 

100,000 
          

ดําเนินการ
แลว 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

3 โครงการรณรงคกิจกรรมเก่ียวกับการ
ปองกันโรคเอดส 
 
 

รณรงคประชาสัมพันธใหความรู
เก่ียวกับโรคเอดสรวมกับประชาชน 

ประชาชนไดความรู 100,000 
          

  ไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ อสม.หมูท่ี 
1- 15 หมูบานๆละ 7,500 บาท 

หมูบานท่ีไดรับการ
จัดบริการทาง
สาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐานจํานวน 15 
หมูบาน 

112,500 
 

   ไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการสงเสริมสุขภาพ ประชาชนใน
ตําบลลุมพุก 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพท้ัง 

15 หมูบาน 

100,000 
         

ดําเนินการ
แลว 

6 โครงการตรวจสุขภาพประจําปของ 
ผูบริหารพนักงานสวนตําบล 

ตรวจสุขภาพประจําปใหแก ผูบริหาร
และพนักงานสวนตําบล 

ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบล 
ลุมพุก 

100,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

7 โครงการแปลงสาธิต ปลูกแตงโมอินทรีย
ปลอดสารพิษ 

จัดทําแปลงสาธิตปลูกแตงโมอินทรีย
ปลอดสารพิษ 

ประชาชน 15  
หมูบาน 
 

30,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

8 โครงการสงเสริมใหความรู การคดัแยก
ขยะ 
 

อบรมใหความรูกับประชาชนใน การ
คัดแยกขยะ 
 

ประชาชน 15  
หมูบาน 
 

20,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

9 โครงการกินถูกหลัก ผักปลอดภัย 
หางไกลโรค 

จัดอบรมใหความรูแก 
อสม.หมูบานเพ่ือนําความรูไปเผยแพร 

ประชาชน 15 
หมูบาน 
มีการเอาใจใส
สุขภาพตัวเองมาก
ข้ึน 

20,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

10 โครงการปรับปรุงระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
(บอเกรอะ) 

ปรับปรุงระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล(บอ
เกรอะ)ในหมูท่ี 10 , 12 

15  หมูบาน 700,000 
 

ดําเนินการ
แลว 
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3.3 แนวทางการพัฒนาการปองกันละบรรเทา สาธารณภัย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการแกไขปญหาภัยแลง แจกจายนํ้าใหกับประชาชนท้ัง 15 
หมูบาน 

แจกจายนํ้าใหกับ
ประชาชน ท้ัง15 

หมูบาน 

20,000 ดําเนินการ
แลว 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องแตงกายและ
อุปกรณสาํหรับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายใหกับสมาชิก
อปพร.จํานวน 176 นาย 

อปพร.ไดชุด
ปฏิบัติงานครบท้ัง

176  นาย 

300,000 
    

ไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการจดัซื้อนํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิง จัดซื้อนํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิง โรงเรียน  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
อบต.ลุมพุก 

100,000 
        

ไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการฝกอบรมทบทวน 
“หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย”(OTOS) 
 

จัดฝกอบรมทบทวน 
“หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย”(OTOS 

ชุดปฏิบัติการ 
“หน่ึงตําบลหน่ึง
ทีมกูชีพกูภัย”
(OTOS) 

50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการจดังานวันอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

จัดกิจกรรมใหกับ  
อปพร.มีสวนรวมในการพบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

-จัดซื้อรถกูชีพจํานวน 1 คัน 
- จัดซื้ออุปกรณเก่ียว 
กับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนครบชุด 

รถกูชีพกูภัยจํานวน  
1 คัน 

900,000 
    

ไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการฝกอบรมทบทวน“อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน”(อปพร.) 
 

จัดกิจกรรมฝกอบรมความรูและทักษะ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหกับ 
-ประชาชนท่ีประสงคจะเขารับการฝก
รายใหม 
-ฝกอบรมทบทวนใหกับสมาชิกอปพร.
รายเกา 

อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) 
 

100,000 
 

ยังไมได
ดําเนินการ 

8 โครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจดัการระบบการแพทยฉุกเฉิน 
ของ อบต.ลุมพุก 

ใหบรกิารประชาชนในดานการแพทย
ฉุกเฉิน 

ประชาชน
ผูรับบริการ 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

9 โครงการจดัซื้อรถกระเชา -จัดซื้อรถกระเชาจํานวน 1 คัน 
 

รถกระเชา 
จํานวน  
1 คัน 

2,000,000 
 

2,358,000 
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3.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบ เรียบรอยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

อบต.รวมกับผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี 
อปพร.จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 

ตั้งศูนยปฏิบัติการ
จํานวน  2  จุด 
หมูท่ี  10,และสี่
แยกไฟแดงอําเภอ
คําเข่ือนแกว 

 

100,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

2 โครงการปกปองสถาบันสําคญัของชาติ 
 
 
 

อบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย
หมูบานละ 10 คน  

ประชาชนมีความ
สามัคคภีายใน

ชุมชน 

30,000 
   

ไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเมือง 
การปกครอง 

-จัดอบรมใหความรูทางการเมือง การ
ปกครอง  และจัดเวทีประชาคม 
ประชามติใหกับประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลลุมพุก 

40,000 ดําเนินการ
แลว 

4 โครงการอบรมใหความรูกับประชาชนใน
การแกไขปญหาสังคม 

อบรมใหความรูกับประชาชนในการ
แกไขปญหาสังคม 

ประชาชนตําบล   
ลุมพุก 

40,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

 
 
3.5 แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบลลุมพุกโดยมีกลุมเปาหมายเปน
เยาวชนและประชาชนภายในตําบล 

เยาวชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบล 
ลุมพุกเขารวม

กิจกรรมแขงขัน 

80,000 
         

ยังไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการรณรงคกิจกรรมการปองกันยา
เสพติด 

เดินรณรงค ใหความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีอบต.ลุมพุก
หางไกลยาเสพติด 

 

20,000 
          

ไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการสงเสริมศูนยปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอคาํเข่ือน
แกว(ศพส.อ.คําเข่ือนแกว) 

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดนิ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอคําเข่ือนแกว
(ศพส.อ.คําเข่ือนแกว) 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีอบต.ลุมพุก
หางไกลยาเสพติด 

 

50,000 
          

ดําเนินการ
แลว 

4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

อุดหนุน ศป.ปส.อําเภอคําเข่ือนแกว ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีอบต.ลุมพุก
หางไกลยาเสพติด 

 

70,000 
          

ดําเนินการ
แลว 
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3.6  แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการและสังคม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 จัดสรรเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส 

จัดหาเงินเบ้ียยังชีพใหกับคนชรา คน
พิการ และผูปวยโรคเอดสท่ีไดข้ึน
ทะเบียนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

กลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการชวยเหลือ 
-ผูสูงอายุประมาณ 
1,225 คน  
-ผูพิการประมาณ 
374 คน 
-ผูปวยเอดส
ประมาณ 9 คน 

12,700,000 
   

ดําเนินการ
แลว 

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ผูสงูอายุ 
ผูพิการผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใน
สังคม 

จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคใหแก
ผูดอยโอกาสตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาสใน
สังคม 

50,000 ดําเนินการ
แลว 

3 โครงการกอสราง/ซอมแซมท่ีอยูอาศัย
ใหกับประชาชนผูยากไร ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

กอสรางบานใหกับผูยากไรท่ีผาน
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของจํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 
 
 
 
 

100,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

4 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนและพัฒนาความ
เปนอยูของประชาชน 

บรรเทาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี 

ประชาชนยากจนใน
เขตตําบลลุมพุก 

50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

 
 
 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมภาคเกษตร  การเศรษฐกิจ  การลงทุน  ในสังคม 
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 อุดหนุนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
ลุมพุก 

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบลลมุพุก 

ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจํา
ตําบลลุมพุก 

50,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

2 อุดหนุนกลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน หมูท่ี 
1 -15 

กลุมอาชีพท่ีไดรับการอุดหนุนอยาง
นอยจํานวน 15 กลุม 

กลุมอาชีพท่ีไดรับ
การอุดหนุนอยาง
นอยจํานวน 15 
กลุม 

30,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

3 อุดหนุนกลุมเย็บผา หมูท่ี 4,5,14 กลุมเย็บผา หมูท่ี 1-15 กลุมเย็บผา หมูท่ี 
1-15 
 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

4 อุดหนุนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ หมูท่ี 
1-15 
 

กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ หมูท่ี 1-
15 

กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษ หมูท่ี 1-
15 

50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

5 อุดหนุนกลุมเลี้ยงโคขุน หมูท่ี 
5,7,8,9,14 
 

กลุมเลี้ยงโคขุน หมูท่ี 5,7,8,9,14 
 

กลุมเลี้ยงโคขุน หมู
ท่ี 5,7,8,9,14 
 

50,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

6 อุดหนุนกลุมสตรี หมูท่ี 1-15 กลุมสตรี หมูท่ี 1-15 กลุมสตรี หมูท่ี 1-
15 

30,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

7 อุดหนุนกลุมศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน หมู
ท่ี 9,15 
 

อุดหนุนกลุมศูนยเมล็ดพันธุขาว
ชุมชน หมูท่ี 9,15 
 

กลุมศูนยเมลด็พันธุ
ขาวชุมชน หมูท่ี 
9,15 
 

30,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

8 อุดหนุนกลุมทําปุยชีวภาพ ประจําตําบล 
ลุมพุก 

อุดหนุนกลุมทําปุยชีวภาพ ประจํา
ตําบล 
ลุมพุก 

กลุมทําปุยชีวภาพ 
ประจําตําบล 
ลุมพุก 

50,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

9 อุดหนุนกลุมอาชีพในตําบลลุมพุก อุดหนุนกลุมอาชีพในตําบลลุมพุก กลุมอาชีพในตําบล 
ลุมพุก 

80,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

10 อุดหนุนกลุมทํานํ้าพริกหมูท่ี 9,15 อุดหนุนกลุมทํานํ้าพริกหมูท่ี 9,15 กลุมทํานํ้าพริกหมู
ท่ี 9,15 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

11 อุดหนุนกลุมเกษตรกรรมยั่งยืน หมูท่ี 1-
15 

อุดหนุนกลุมเกษตรกรรมยั่งยืน หมูท่ี 
1-15 

กลุมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

30,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

12 โครงการนวดแผนไทย จัดฝกอบรมการนวดแผนไทย 
จํานวน 40 คน 

ผูผานการฝกอบรม
จํานวน 40 คน 

30,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

13 โครงการอบรมการปองกันและเฝาระวัง
การแพรระบาดของแมลงหรือศัตรพืูชใน
นาขาวทุกชนิด 

จัดฝกอบรมเกษตรกรภายในตําบลลุ
มพุก 

15  หมูบาน 30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

14 โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ -สงเสรมิใหเกษตรปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-จัดซื้อเมล็ดพันธุใหเกษตรกร 

ประชาชนในตําบล 
ลุมพุก จํานวน 15 
หมูบาน 

50,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

15 โครงการอบรมสมัมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของกลุมอาชีพตําบลลมุพุก 

นํากลุมอาชีพไปอบรมสมัมนาศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุม 

กลุมอาชีพตําบล 
ลุมพุก 

150,000 
    

ไมได
ดําเนินการ 
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4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการทําการเกษตรไรนาสวนผสม 
 

อบรม ใหความรู เก่ียวกับการทํา
การเกษตรไรนาสวนผสม 

เกษตรกร 
ท้ัง 15  หมูบาน 

30,000 
    

ไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการอบรมสงเสรมิการเลี้ยงปลาใหกับ
ประชาชนในตําบลลุมพุก 

อบรมสงเสรมิการเลี้ยงปลาใหกับ
ประชาชนในตําบลลุมพุก 

15  หมูบาน 
 

80,000 
     

ไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการแปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย
ครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แปลงสาธิตการเกษตรอินทรียครบ
วงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรจํานวน 
15 หมูบาน 

80,000 
     

ไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย สงเสริมการปลูกพืชอินทรีย เกษตรกร
กลุมเปาหมาย ท้ัง 

15  หมูบาน 

80,000 
    

ดําเนินการ
แลว 

5 โครงการรณรงคไถกลบตอซังพืช รณรงคไถกลบตอซังพืช 15  หมูบาน 100,000 ดําเนินการ
แลว 

 
 
4.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  (OTOP) 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 อุดหนุนกลุมแปรรูปผลติภณัฑ(กลุม
แมบาน)  บานโคกกลาง หมูท่ี 14 

อุดหนุนกลุมแปรรูปผลติภณัฑ(กลุม
แมบาน)  บานโคกกลาง หมูท่ี 14 

อุดหนุนกลุมแปร
รูปผลิตภณัฑ(กลุม
แมบาน)   
บานโคกกลาง หมู
ท่ี 14 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

2 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรปู
ผลิตภณัฑทางการเกษตรหมูท่ี  8 

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรปู
ผลิตภณัฑทางการเกษตรหมูท่ี  8 

อุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภณัฑทาง
การเกษตรหมูท่ี  8 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 

3 อุดหนุนกลุมเลี้ยงไกพ้ืนบานและไกชน 
หมูท่ี  7,9,14,15 

อุดหนุนกลุมเลี้ยงไกพ้ืนบานและไก
ชน   หมูท่ี  7,9,14,15 

อุดหนุนกลุมเลี้ยง
ไกพ้ืนบานและไก
ชน หมูท่ี 
7,9,14,15 

30,000 
 

ไมได
ดําเนินการ 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี  ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนาการองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการท่ีดี  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการจดัซื้อวัสด ุ -จัดซื้อวัสดสุํานักงาน วัสดเุช้ือเพลงิ
และหลอลื่นและวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนใน
การบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

ใชภายในสํานักงาน 
เชน วัสดุ

คอมพิวเตอร 
ปากกา  และวัสดุ

อ่ืนๆ 

800,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ -จัดซื้อครุภณัฑตางๆท่ีจําเปนในการ
บริหารจดัการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพแกอบต. 

โตะ  เกาอ้ี  ตูเหล็ก
เก็บเอกสาร เครื่อง
ถายเอกสาร  
เครื่องแฟกซเครื่อง
พนหมอกควัน 
เครื่องตัดหญา 
ตูเย็น คอมพิวเตอร 
เครื่องกรอกนํ้า 
เครื่องดูดฝุน ถังตม
นํ้าไฟฟา แทน
บรรยาย 
(โพเดียม) แอมป
พรอมเครื่องเสียง
ติดรถยนต  
ชุดกลองวงจรปด  
CCTV ฯลฯ 

800,000 
 

ดําเนินการ
แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน 

-อบต.ลุมพุก บํารุงรักษา และ
ซอมแซม ทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหาย  

-อบต.ลุมพุก 
บํารุงรักษา และ
ซอมแซม ทรัพยสิน
ท่ีชํารุดเสียหาย  

800,000 
 

ดําเนินการ
แลว 

4 อุดหนุนโครงการอํานวยการศูนยรวมขาว
การจัดซื้อจดัจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

อุดหนุนโครงการอํานวยการศูนยรวม
ขาวการจัดซื้อจดัจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

อุดหนุนโครงการ
อํานวยการศูนย
รวมขาวการจดัซื้อ
จัดจางขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

10,000 
 

10,000 

5 อุดหนุนงบประมาณอําเภอคําเข่ือนแกวใน
การรับบริจาคโลหิต 

อุดหนุนงบประมาณอําเภอคําเข่ือน
แกวในการรับบริจาคโลหิต 

อบต.ลุมพุก 250,000            ดําเนินการ
แลว 

6 อุดหนุนการจัดงานวันสถาปนาและกาชาด
จังหวัดยโสธร  

อุดหนุนการจัดงานวันสถาปนาและ
กาชาด 

อบต.ลุมพุก 80,000         ดําเนินการ
แลว 

7 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
จังหวัดยโสธร  

อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟจังหวัดยโสธร 
 
 

อบต.ลุมพุก 200,000 
          

ดําเนินการ
แลว 
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ลําดับ 
 
      โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

8 คาไปรษณีย  โทรเลข  คาธนาณัต ิ
 

จายเปนคาไปรษณีย  โทรเลข  คา
ธนาณัต ิ
 

อบต.ลุมพุก 80,000          ดําเนินการ
แลว 

9 คาเชาใชคูสายอินเตอรเน็ตตําบล จายคาเชาใชคูสายอินเตอรเน็ตตําบล
(บริษัทTOTจํากัดมหาชน) 

อบต.ลุมพุก 280,000          ดําเนินการ
แลว 

 
5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติ
หนาท่ีของบุคลากร 

-สงบุคลากรทองถ่ินเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสตูรตางๆ 

บุคลากรทองถ่ิน
รอยละ 80 
ไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิม
ความรูและ
ประสบการณ 

400,000 
 

ดําเนินการแลว 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติ
หนาท่ีของบุคลากร 

-จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดู
งานใหกับผูบริหาร เจาหนาท่ี สมาชิก
สภาทองถ่ิน  

บุคลากรทองถ่ิน
รอยละ 80 
ไดรับการ

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสบการณ 

300,000 
 

ดําเนินการแลว 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
บุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

จัดฝกอบรมใหกับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา

ทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

20,000 
        

ไมไดดําเนินการ 

4 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก
บุคลากรอบต.ลมุพุกและประชาชนท่ัวไป 

จัดอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก
บุคลากรอบต.ลมุพุกและประชาชน
ท่ัวไป 

บุคลากรของ
อบต. 

ลุมพุกและ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000 
 

ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28  
 

 
5.3  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชาคมและองคกรประชาชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 
ธันวาคม  2559 

อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
5 ธันวาคม  2558 

อําเภอคําเข่ือนแกว 50,000 ดําเนินการแลว 

2 อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิรกิิต
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส 12 
สิงหาคม 2560 

อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาส 12 สิงหาคม 2558 

อําเภอคําเข่ือนแกว 2,000 ดําเนินการแลว้ 

3 อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวตามโครงการ 
“วันปยมหาราช”23 ตลุาคม 2559 

อุดหนุนอําเภอคําเข่ือนแกวตาม
โครงการ “วันปยมหาราช”23 
ตุลาคม 2559 

อําเภอคําเข่ือนแกว 3,000 1,000 

4 อุดหนุนงบประมาณอําเภอคําเข่ือนแกวใน
การรับบริจาคโลหิต 

อุดหนุนงบประมาณอําเภอคําเข่ือน
แกวในการรับบริจาคโลหิตท่ีทําการ 

อําเภอคําเข่ือนแกว 3,000 
(อบต.) 

ดําเนินการแลว 

5 อุดหนุนการจัดงานวันสถาปนาและกาชาด
จังหวัดยโสธร ประจําป 2560 

อุดหนุนการจัดงานวันสถาปนาและ
กาชาดจังหวัดยโสธร ประจําป 
2560 

จังหวัดยโสธร 5,000 
(อบต.) 

ดําเนินการแลว 

6 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
จังหวัดยโสธร ประจําป พ.ศ.2560 

อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟจังหวัดยโสธร ประจําป พ.ศ.
2560 

จังหวัดยโสธร 7,000 
(อบต.) 

ดําเนินการแลว 

7 อุดหนุนกิจการสาธารณประโยชนใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน 

อุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน
ใหกับคณะกรรมการหมูบาน
คณะกรรมการหมูบาน 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

200,000 
(อบต.) 

ดําเนินการแลว 

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดคืนกําไรแกผูเสยีภาษี 

-ลงพ้ืนท่ี ช้ีแจง ทําความเขาใจกับผูมี
หนาท่ีเสียภาษี 

15 หมูบาน 
 

20,000 
 

ดําเนินการแลว 

9 โครงการประชาสมัพันธการจดัเก็บภาษี จัดทําโครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี 

15 หมูบาน 
 

20,000 
 

ดําเนินการแลว 

10 โครงการจดัทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

จัดทํา/ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจจบัุน 
 

อบต.ลุมพุก 
 

20,000 
 

ดําเนินการแลว 

11 โครงการสงเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน  

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ลุมพุก โดยประชาชนออม 1 สวน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 สวน 
รัฐบาล 1 สวน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลลมุพุก 

50,000 
 

ไมไดดําเนินการ 
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5.4  แนวทางการปองกันปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการเมืองไทยใสสะอาดปราศจาก
คอรัปช่ัน 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.
2540และข้ันตอนการจดัซื้อจัดจาง
ของหนวยงานราชการ อํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการตรวจการจาง 
 

พนักงานสวนตําบล
,ประชาชน 15 

หมูบาน 

30,000 ดําเนินการแลว 

 
5.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน   
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

สถานะ 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผน
ชุมชน  
 

อบต.ลุมพุก จัดเวทีประชาคม
หมูบาน เพ่ือบูรณาการการจัดทํา
แผนชุมชน และการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

-ประชาชน
ผูเขารวม
ประชาคมหมูท่ี 
1-15 จํานวน 
500 คน 
 

30,000 ดําเนินการแลว 
(แบบไมไดใช
งบประมาณ) 

2 โครงการเลือกตั้ง(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
แทนตําแหนงท่ีวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมกีาร
เลือกตั้งใหม) 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบ
สภา แทนตําแหนงท่ีวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม) 

15 หมูบาน 800,000 
       

ไมไดดําเนินการ 

 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
6.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลบํารุงรักษาปา   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมา
ณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

 สถานะ 

1 โครงการปลูกปาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระ
ราชเสาวนียของพระบรมราชินีนาถ 
เพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 

จัดกิจกรรมปลูกตนไมประจําปโดย
การจัดซื้อพันธุกลาไม และขอรับการ
สนับสนุน ซึ่งดําเนินการปลูกในพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน หรือวัด โรงเรียน 
เปนตน 

จํานวนตนไมท่ีปลูก
ทดแทนเพ่ิมข้ึน 

20,000 
 

ดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 

 โครงการอบรมสงเสรมิกิจกรรมภารกิจ
ควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปา
หนองแดง ปาดงมะพริก และปาหนอง
แลง 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก
ประชาชนในการปองกันไฟปาในเขต
ปาสงวนแหงชาติปาหนองแดง ปาดง
มะพริกและปาสาธารณะหนองแลง 

ปาสงวนแหงชาติปา
หนองแดง ปาสงวน
แหงชาติปาดงมะ
พริกและปา
สาธารณะหนองแลง 

50,000 
 

ไมไดดําเนินการ 
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6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ    

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมา
ณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

 สถานะ 

1 จัดซื้อถังขยะประจําหมูบาน จัดซื้อถังขยะใหหมูบานท่ีมีถังขยะ
ชํารุดเสียหาย 

จํานวนถังขยะจัดซื้อ 80,000 
 

485,000 

2 โครงการรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนงด
เผาตอซังพืชและตอซังขาว 

เกษตรกรจํานวน 15 
หมูบาน 

80,000 
 

80,000 

 
 
 
6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่ีสาธารณประโยชน     
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมผลผลิต 

เปาหมาย 
งบประมา
ณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

 สถานะ 

1 โครงการรังวัดสอบเขตท่ี
สาธารณประโยชนท่ีมีการ 
บุกรุก 

รังวัดแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนใน
พ้ืนท่ีตําบลลุมพุก 
 

รังวัดในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน

ตําบลลุมพุก 

30,000 
 

 
 

ดําเนินการแลว 

2 โครงการลอมรั่วแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลลุมพุก 

ลอมรั่วแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลลุมพุก 

หมูท่ี 1-15 200,000 
 

ไมไดดําเนินการ 
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บทท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1. จํานวนงบประมาณมีจํากัด  ไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุใน    
     แผนพัฒนาสามป 
2. ประชาชนไมใหความรวมมือในการออกประชาคมหมูบานเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปเทาทีควร 

เนื่องจากประชาชน ยังคิดวาอํานาจหนาท่ีเปนเรื่องของทางราชการท่ีตองรับผิดชอบประชาชน  
3. คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกยังขาดความรู 

ความเขาใจกับอํานาจหนาท่ีของตนเอง 
4. ขาดการบูรณาการและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานราชการในการประสานงานโครงการ/กิจกรรม 
5. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไมใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการบรรจุโครงการ/กิจกรรม 
     (เฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน) 
 ขอเสนอแนะ 
1. ใชงบประมาณอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  โดยวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินงานโดย   
    นํามา วิเคราะห สังเคราะห หาแนวทางเพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 
2. ควรสนับสนุนสงเสริมใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ   
   ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   ควรเตรียมความพรอม   และประสาน    
    การทํางานให  เสร็จเรียบรอยกอนดําเนินการ  ตลอดจนการวางแผนงานควรวิเคราะหปจจัยตาง ๆ  ให  
    ครอบคลุมเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานไดอยางถูกตองตอไป 

       4.การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปควรใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบและแนวทางในการ    
         จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
       5.ปลูกฝงคานิยมใหกับประชาชนในการมีบทบาททางการเมือง การปกครอง ของทองถ่ิน 
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