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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.   หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.  

2548  ก าหนดวํา   แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎จัดท าและทบทวนให๎แล๎วเสร็จกํอน
งบประมาณประจ าปี   และข๎อ   6 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องสอดคล๎องกับ
ระเบียบวําด๎วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาสี่ปีมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา    ภายใต๎ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    โดย
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท๎องถิ่น    และความจ าเป็นเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ    เพ่ือให๎แผนพัฒนาสี่ปี
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น      หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี    ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาห๎าปีโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ. 2548  ประกอบกับสนองนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก จึงได๎
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นปี     (พ.ศ.2561-2565)   ขึ้น โดยเน๎นการประชาคมที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น   ซึ่งเป็นกลไกลส าคัญท่ีจะท าให๎การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต าบลลุ
มพุกเป็นไปตามความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
2.  ลักษณะแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา   และวัตถุประสงค์   ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มี 
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ   กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาห๎าปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจําย

ประจ าปี 
3.   วัตถุประสงค์แผนพัฒนาท้องถิ่น     ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     และการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปี 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตําง  ๆ   ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณ 
ประจ าปีและน าไปปฏิบัติทันที่เมื่อได๎รับงบประมาณ 

4. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลังจากท่ีได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล๎ว 

ขั้นตอนตํอมาคือการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งมีขั้นตอน
ในการด าเนินการ    7    ขั้นตอน    ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาแจ๎งให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนพัฒนาทราบ ได๎แกํ 

คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น หนํวยงานภายในของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาคมทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  พร๎อมทั้ง

ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ปัญหาความต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และ
นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาเพ่ือเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT ประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

และการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงห๎าปี 
 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีแล๎ว ให๎ที่ประชุมรํวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี 
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสอดคล๎องกับ
แนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด๎านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน๎นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เพื่อให๎สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ตํอไป 
        ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมีเค๎า
โครง 

ประกอบด๎วย 7 สํวน  ดังนี ้
สํวนที่  1  บทน า 
สํวนที่  2  สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
สํวนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา 
สํวนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชํวงห๎าปี 
สํวนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา  /  กิจกรรม 
สํวนที่  6  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น น ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่สมบูรณ์แล๎ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือพิจารณาตํอไป 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)     คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีผํานการพิจารณาให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น

เสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
2)    ผู๎บริหารท๎องถิ่นน ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
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3)   เมื่อสภาท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว สภาท๎องถิ่นจะสํงให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ๎งสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการ/อนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง รวมทั้งประกาศให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบโดยทั่วกัน 

 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารสํวนต าบลมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่สามารถใช๎ประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติให๎

สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได๎จัดท าไว๎แล๎ว 
  องค์การบริหารสํวนต าบลมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่สามารถใช๎เป็นแนวทางส าหรับผู๎ปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนาในชํวงห๎าปี(พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) ให๎บรรลุจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลใช๎งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด     ในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
  สํงเสริมกิจกรรมและสร๎างสรรค์อันเป็นประโยชน์ตํอท๎องถิ่น 
  พัฒนาแรงจูงใจ การแขํงขันและกํอให๎เกิดการประสานงานที่ดีในองค์กร 
                                                                                                   

***************************** 
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ส่วนที่   2 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

..………………………………. 
1. สภาพทั่วไป 

1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง 
 1.1.1  ลักษณะที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่     

1) ที่ตั้ง องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธรตั้งอยูํ
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธรและอยูํหํางจากจังหวัดยโสธรประมาณ 23 กิโลเมตร 

2) ขนาดพ้ืนที่ ต าบลลุมพุกมีเนื้อที่ทั้งหมด  79  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750 ไรํ 
               1.1.2   อาณาเขต องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุกมีอาณาเขตติดตํอกับใกล๎เคียง  ดังนี้   

            - ทิศเหนือ  ติดตํอกับ ต าบลทุํงมนและต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเขื่อน
แก๎ว 
            - ทิศใต๎  ติดตํอกับ ต าบลแคนน๎อย อ าเภอค าเข่ือนแก๎ว 
            - ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลกูํจานและต าบลเหลําไฮ อ าเภอค าเขื่อน
แก๎ว 

    - ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต าบลกุดกุงและต าบลโพนทัน อ าเภอค าเขื่อน
แก๎ว 

1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นที่ราบสูงและมีทุํงนาสลับปุาโปรํง ดินเป็นดิน 

รํวนปนทรายไมํอ๎ุมน้ ามีล าห๎วยเขมรไหลผําน 
1.1.4   ลักษณะภูมิอากาศ     เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูคือ 

- ฤดูร๎อน   เริ่มตั้งแตํ  กุมภาพันธ์   -   พฤษภาคม 
- ฤดูฝน    เริ่มตั้งแตํ  มิถุนายน     -   กันยายน 
- ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแตํ  ตุลาคม       -   มกราคม 

            1.1.5 เขตการปกครอง 
                     องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุกประกอบด๎วยหมูํบ๎าน  15  หมูํบ๎าน 

- จ านวนหมูํบ๎านในเขต อบต. บางสํวน  2  หมูํ  ได๎แกํ  หมูํที่ 1 – 2 
- จ านวนหมูํบ๎านในเขต อบต. เต็มทั้ง  13  หมูํ  ได๎แกํ  หมูํที่ 3 – 15 

 
1.2    ประชากร  

1.2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน   
  องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุกตามทะเบียนราษฏร์   มีประชากรทั้งหมด   8,417  คน 
แยกเป็นชาย     4,214   คน      หญิง    4,203    คน   จ านวน     2,949    ครัวเรือน   ความหนาแนํน
ของประชากร   106   คนตํอตารางกิโลเมตร   
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)                    องค์การบริหารสํวนต าบลลมุพุก  
 

1.2.2    จ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน 
ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน ชาย  

(คน) 
หญิง  
(คน) 

1 บ๎านลุมพุก 364 348 712 327 นายอภิรมย์  ทองเฉลิม 
2 บ๎านลุมพุก 315 313 628 532 นายประมวล   เจนรํวมจิตร 
3 บ๎านโพนแพง 218 234 452 146 นายวิจิตร     ราชรินทร์ 
4 บ๎านขี้เหล็ก 370 356 720 249 นายสนอง     แพงดา 
5 บ๎านโคกกลาง 415 443 858 227 นายชฤทธิ์  พลลือ 
6 บ๎านโนนยาง 189 210 399 97 นายกมล  กลมเกลียว 
7 บ๎านหนองหาบแห 319 315 634 217 นายสมพร  ศรีสมัย 
8 บ๎านดอนเขือง 392 395 787 286 นายสมศักดิ์  สุขแสน 
9 บ๎านเหลําฝูาย 389 354 743 196 นายบุญสอน  พิมพ์ทอง 

10 บ๎านแหลํงแปูน 292 284 576 156 นายถาวร       บุญน๎อย 
11 บ๎านสมสะอาด 187 176 363 94 นายกลม      เสียงใส 
12 บ๎านหนองแสง 128 141 266 64 นายพรสวรรค์  สีหิน 
13 บ๎านรํองค า 171 175 346 102 นายสุวิจารย์ ปัญญาใส  
14 บ๎านโคกกลาง 115 113 228 70 นายด ารงค์   สิงหปุรางกูร 
15 บ๎านเหลําฝูาย 353 346 699 186 นายสุพล  สุขแสน 

รวม 4,214 4,203 8,417 2,949  
ที่มา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว    
 
  1.2.3    จ านวนนักเรียน   
ที่มา  :  จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก    ทั้งหมด    5  โรงเรียน 

 
                ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 

วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 21 5 11 8 6 6 6 63 
บ๎านโคกกลาง(วรนาทประชาสรรค์) 16 10 13 17 3 8 7 74 
บ๎านโนนหนองแฝก 20 16 7 10 15 15 10 93 
บ๎านแหลํงแปูน 11 6 13 6 9 8 10 63 
บ๎านเหลําฝูาย 21 9 15 12 15 12 17 101 

รวม 89 46 59 53 48 49 60 394 
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1.2.4 จ านวนครู- อาจารย์ ที่มา: จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก ทั้งหมด 5 
โรงเรียน  

 

1.2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
 

 
ช่ือ 

จ านวนนกัเรียน 
 

จ านวนบุคลากร ครูผูด๎ูแลเด็ก 
(รวมทั้งสิ้น) ครูผูด๎ูแลเด็ก พนักงานจ๎างทั่วไป พนักงานจ๎างตามภารกจิ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดอนเขือง 24 1 - 1 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเหลําฝูาย 
 
 
 
 
 
 

29 1 - 1 2 

รวม 53 2 - 2 4 
 

1.3.สภาพทางเศรษฐกิจ 
1.3.1 อาชีพ 

     - อาชีพหลักของประชาชน 
       1) ท านา     จ านวน      2,547   ครัวเรือน 

     2) ท าไรํ     จ านวน         158   ครัวเรอืน 
               3) รับจ๎าง     จ านวน         162   ครัวเรือน 
               4) ค๎าขาย     จ านวน         347   ครัวเรือน  
-  พ้ืนที่ท าการเกษตรและพืชที่ส าคัญ  ได๎แกํ 

                         1) ข๎าว     จ านวน 17,154  ไรํ 
                         2) มันส าปะหลัง , ปอ,แตงโม   จ านวน      540   ไรํ 

 -  ด๎านปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได๎แกํ 
1) สุกร                                จ านวน        18  ราย 
2) โค                                  จ านวน        57  ราย 
3) กระบือ                            จ านวน        87  ราย 

โรงเรียน 
 

จ านวนคร-ู 
อาจารย์ชาย 

จ านวนคร-ู 
อาจารย์หญิง 

รวม 

โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 
โรงเรียนบ๎านโคกกลาง(วรนาทฯ) 
โรงเรียนบ๎านโนนหนองแฝก 
โรงเรียนบ๎านแหลํงแปูน 
โรงเรียนบ๎านเหลําฝูาย 

3 
1 
3 
5 
7 

7 
6 
7 
3 
3 

10 
7 

10 
8 

10 
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      -  การพาณิชย์ 
     1) ธนาคาร     จ านวน         1  แหํง 
    2) ร๎านค๎า                              จ านวน       45  แหํง 
    3) โรงแรม                          จ านวน         1  แหํง 
    4) รีสอร์ท                             จ านวน         4  แหํง 
    5) ร๎านอาหาร                         จ านวน         2  แหํง 
    6) สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน         4  แหํง 
    7) โรงงาน     จ านวน         1  แหํง 

1.3.2     หนํวยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
                - ปั๊มน้ ามัน และก๏าซ    จ านวน         4  แหํง 
                - โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน         1  แหํง 
                - โรงแรม    จ านวน         1  แหํง 
                - ธนาคาร    จ านวน         1  แหํง 
1.4  สภาพทางสังคม 

          1.4.1  การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน     2    แหํง 

               - โรงเรียนประถมศึกษา              จ านวน      5    แหํง 
- ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน จ านวน   15   แหํง 

  1.4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด     จ านวน  11  แหํง 

1.5  สาธารณสุข 
                     - สถานีอนามัย                        - ไมํมี 
 1.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                           - สถานีต ารวจชุมชนต าบล       - ไมํมี 
    1.7  การบริการพื้นฐาน   

     1.7.1 การคมนาคม   
                -  ถนนลาดยาง              จ านวน    4   สาย 
                 -  ถนนคอนกรีต      จ านวน 197   สาย 
                -  ถนนลูกรัง                จ านวน  88    สาย 
                -  ถนนดิน                 จ านวน  52    สาย 
            -  ถนนหินคลุก                                           จ านวน 83     สาย 

1.7.2  การโทรคมนาคม 
  - สถานีบริการตู๎โทรศัพท์สาธารณะ                  จ านวน   10   แหํง 

1.7.3  การไฟฟูา 
  - จ านวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูาจ านวน   2,951  ครัวเรือน  ซึ่งใช๎ไฟฟูาทุกครัวเรือน  

1.7.4  แหลํงน้ าที่สร๎าง 
     - บํอน้ าดื่ม                                                  จ านวน   669  แหํง 

              - บํอบาดาล                  จ านวน    68   แหํง 
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1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
           1.8.1   แหลํงน้ าธรรมชาติ 
                        -  ล าน้ า ,ล าห๎วย                                  จ านวน       1    แหํง 
                        -  บึงหนองและอ่ืน ๆ                            จ านวน     21    แหํง 
           1.8.2     ลักษณะดิน พ้ืนที่สํวนใหญํมีสภาพเป็นดินรํวนปนทราย 

    1.9   ข้อมูลอ่ืน ๆ 
     1.9.1    มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ๎าน                                  จ านวน   75   กลุํม 
                     - สมาชิกกลุํมอาชีพ                               จ านวน    4    กลุํม 
                     - สมาชิกกลุํมร๎านค๎าชุมชน                       จ านวน   13  กลุํม 
                     - สมาชิกกลุํมฌาปณกิจสงเคราะห์              จ านวน   15  กลุํม 
                     - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 166    คน 
                     -  สมาชิกกลุํมออมทรัพย์      จ านวน   15  กลุํม 
 
2.    โครงสร้างและกระบวนการบริหาร 
       2.1   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.  ส านักปลัด 
  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลที่มิได๎ก าหนดให๎
เป็นหน๎าที่ของกองหรือสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํวนต าบล   โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเรํงรัดการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบล    ให๎เป็นไปตามนโยบาย   แนวทาง   และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล    และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข๎องและได๎รับมอบหมาย    
สํวนราชการภายในเป็น     6   งาน   ประกอบด๎วย 
  1.1  งานบริหารทั่วไป 
   - งานสารบรรณ 
   - งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
   -  งานตรวจสอบภายใน 
   - งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
  1.2  งานนโยบายและแผน 
   - งานนโยบายและแผน 
   -  งานวิชาการ 
   - งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์ 
   - งานงบประมาณ 
  1.3  งานกฎหมายและคดี 
   - งานกฎหมายและคดี 
   - งานร๎องเรียน  ร๎องทุกข์  และอุธรณ์  
   - งานข๎อบัญญัติและระเบียบของ  อบต. 
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  1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานปูองกันสาธารณภัย 
   - งานชํวยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร๎อนของราษฎรผู๎ประสบภัย 
  1.5  งานกิจการสภา   อบต. 
   - งานระเบียบข๎อบังคับประชุมสภา   อบต. 
   - งานการประชุมสภา  อบต. 
   - งานอ านวยการและประสานงาน 
  1.6 งานเทศกิจ 
   - งานเทศกิจ 
   - งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานควบคุมและการบริการประชาชน 
  1.7 บุคลากรส านักปลัด      
                           ต าแหนํงในส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล      จ านวน   24  คน     ดังนี ้
   - นักบริหารงาน   อบต.     จ านวน    1  คน 
   - หัวหน๎าส านักปลัด     จ านวน    1  คน 
   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน    1  คน  
   - นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน    1  คน 
   - นักจัดการงานทั่วไป     จ านวน    1  คน   
   - เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    1  คน 
   - ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ จ านวน    1  คน 

- ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล                                    จ านวน    1  คน 
- นักการภารโรง                                                    จ านวน    1  คน 
- พนักงานขับรถยนต์                                               จ านวน    6  คน 

 - คนงานทั่วไป                                                      จ านวน    3  คน 
 - คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน    5  คน 
 - พนักงานดับเพลิง จ านวน   1  คน 

 
 2. กองคลัง 
  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการจําย    การรับ   การน าสํงเงิน   การเก็บรักษาเงิน   
และเอกสารทางการเงิน    การตรวจใบส าคัญ   ฎีกา   งานเกี่ยวกับเงินเดือน   คําจ๎าง   คําตอบแทน   เงิน
บ าเหน็จ   บ านาญเงินอ่ืน  ๆ   งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินตําง  ๆ  
การจัดท าบัญชีทุกประเภท    ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตําง  ๆ   การควบคุมการเบิกจําย    งาน
ท างานงบทดลองประจ าเดือน    ประจ าปี   งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารสํวนต าบล   และงานอ่ืน  
ๆ    ที่เก่ียวข๎องและที่ได๎รับมอบหมายโดยแบํงสํวนราชการภายในเป็น   4   งาน    ประกอบด๎วย   
  2.1  งานการเงิน 
   -  งานรับเงิน    เบิกจํายเงิน 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
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  2.2  งานบัญช ี
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนควบคมการเบิกจํายเงิน 
   -  งานงบการเงิน    และงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะการเงิน 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
   - งานภาษีอากร   คําธรรมเนียมและคําเชํา 
   - งานพัฒนารายได๎ 
   - งานควบคุมกิจการค๎า  และคําปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุม   และเรํงรัดรายได๎ 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจํายวัสดุ    ครุภัณฑ์ 
  2.5 บุคลากรกองคลัง      มีจ านวน     4     คน    ดังนี้  

- นักบริหารงานคลัง                จ านวน 1        คน 
- เจ๎าพนักงานพัสดุ          จ านวน        1        คน 
-ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎                     จ านวน     1        คน     
-ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ                         จ านวน    1        คน 
-ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี                จ านวน     -        คน   

   3.  กองช่าง 
  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ   ออกแบบ   การจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม
การ   จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ   การกํอสร๎าง    งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง    การควบคุมการ
กํอสร๎างและซํอมบ ารุง    การควบคุมการปฏิบัติเครื่องจักรกล    การควบคุม   การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ    งานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม    เก็บรักษา การเบิกจําย   วัสดุ   อุปกรณ์   อะไหลํน้ ามัน
เชื้อเพลิง  และงานอื่น  ๆที่เกี่ยวข๎องและตามที่ได๎รับมอบหมาย   โดยแบํงสํวนราชการภายในเป็น   5   งาน  
ประกอบด๎วย 

3.1  งานกํอสร๎าง 
 - งานกํอสร๎างและบูรณะถนน  สะพาน   ทางระบายน้ าและโครงการกํอสร๎าง พ้ืนฐานอื่น  ๆ 
 - งานควบคุมงานกํอสร๎างถนน  สะพาน  รางระบายน้ าและโครงการกํอสร๎างพ้ืนฐานอ่ืน  ๆ 
 - งานข๎อมูลกํอสร๎าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
 -  งานออกแบบและบริการข๎อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค   
 -  งานประสานกิจการประปา - งานระบายน้ า 
 -  งานไฟฟูาสาธารณะ 
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3.4  งานผังเมือง 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 

 3.5  บุคลากรกองชําง                        มีจ านวน     3    คน    ดังนี้ 
   - ผู๎อ านวยการกองชําง             จ านวน     1     คน 
  - นายชํางโยธา       จ านวน     1     คน 
  - ผู๎ชํวยชํางโยธา           จ านวน    1     คน 
 4.  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  มีหน๎าที่สํงเสริมการศึกษา     ศาสนา  และวัฒนธรรม   บ ารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี    
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น    และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น   รวมทั้งการจัดการศึกษา   สํงเสริมการกีฬา   
สํงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู๎สูงอายุ      ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสให๎การสงเคราะห์   
รวมทั้งการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ    และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง   และได๎รับมอบหมาย    โดยแบํงสํวน
ราชการภายในเป็น   5   งาน   ประกอบด๎วย 
  4.1  งานสํงเสริมกิจการโรงเรียน 
   - งานข๎อมูล 
   - งานประสานกิจกรรม 
   - งานสํงเสริมการศึกษา 

4.2   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก 
   - งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 
   - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานติดตามและประเมินผล 
  4.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานศูนย์เยาวชน 
   - งานการกีฬา 
   - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
   - งานศูนย์วัฒนธรรม 

4.4  งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสงเคราะห์เด็ก   สตรี   คนชราและผู๎พิการ 
   - งานสํงเสริมสุขภาพ 
   - งานข๎อมูล 
  4.5  งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   - งานฝึกอบรมอาชีพ 
   - งานพัฒนาศักยภาพกลุํม 
   - งานสํงเสริมทุนกลุํมอาชีพด าเนินการ  
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  4.6  บุคคลากรสํวนการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม      มีจ านวน    5    คน   ดังนี้ 
   - ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน     1    คน 
   - ครูผู๎ดูแลเด็ก                                              จ านวน     2    คน 
   - ผู๎ดูแลเด็ก     จ านวน      2 คน 
           5.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
  มีหน๎าที่และสํงเสริมกลุํมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์    สํงเสริมด๎านปศุสัตว์   ด๎าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร     ประสานงานหนํวยงานของรัฐบาลในการชํวยเหลือเกษตรกร    เป็นศูนย์รวม
ข๎อมูลขําวสารทางด๎านการเกษตร    และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข๎อง    และได๎รับมอบหมายโดยแบํงสํวนราชการ
ภายในเป็น   2   งาน   ประกอบด๎วย 
        5.1 งานสํงเสริมการเกษตร 
   -งานวิชาการเกษตร 
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   - งานสํงเสริมการเกษตร 
                           5.2 งานสํงเสริมปศุสัตว์ 
                               - งานข๎อมูลวิชาการ 
            - งานบ าบัดน้ าเสีย 
   - งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
                      5.3  บุคลากรสํวนสํงเสริมการเกษตร      มีจ านวน    -    คน          ดังนี้ 
 6.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มีหน๎าที่สํงเสริมคุณภาพ   ควบคุมและปูองกันระงับโรคติดตํอให๎ทุกคนได๎มีโอกาสเข๎าถึงการ
บริการสาธารณะสุข    การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   คุ๎มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    รักษาความสะอาดของถนน    ทางน้ า    และที่ดินสาธารณะรวมทั้ง
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    การจัดการสิ่งแวดล๎อม   สร๎างเครือขํายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล๎อม   โดยแบํง
สํวนราชการภายในเป็น   3    งาน   ประกอบด๎วย   

6.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม 
   - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ   
   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

6.2  งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานอนามัยชุมชน 
   - งานปูองกันยาเสพติด 
   - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตํอ 
  6.3  งานรักษาความสะอาด 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
   - งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
  6.4  บุคลากรสํวนสาธารณสขุและสิ่งแวดล๎อม  มีจ านวน     2      คน     ดังนี้ 
   - เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน      1      คน 
   - ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน       1      คน   
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7.  ส่วนสวัสดิการสังคม 

1. ฝุายสังคมสงเคราะห์ 

          มีหน๎าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนและงานกิจการสตรีและคนชรา ดังนี้                          
1.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน๎าที่เก่ียวกับ                                                        
(1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู๎ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร๎ที่พ่ึง  
(2) งานสงเคราะห์ผู๎ประสบภัยพิบัติตําง ๆ  
(3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ  
(4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
(5) งานสํงเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  
(6) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตําง ๆ  
(7) งานสํงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
(8) งานประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
(9) งานให๎ค าปรึกษา แนะน าในด๎านสังคมสงเคราะห์แกํผู๎มาขอรับ  
(10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน๎าที่เก่ียวกับ                                            
(1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร๎อนตําง ๆ  
(2) งานสงเคราะห์เด็กก าพร๎า อนาถา ไร๎ที่พ่ึง เรํรํอนจรจัด ถูกทอดทิ้ง  
(3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางรํางกาย สมองและปัญญา  
(4) งานให๎ความชํวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด๎านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อาหาร กลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ  
(5) งานสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได๎แกํ การสอดสํอง ดูแล และชํวยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไมํสมแกํวัย  
(6)งานประสานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
(7) งานให๎ค าปรึกษา แนะน าแกํเด็กและเยาชนซึ่งมีปัญหาในด๎านตําง ๆ  
(8) งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

1.3 งานกิจการสตรีและคนชรา มีหน๎าที่เก่ียวกับ                                                
(1) งานสงเคราะห์สตรี คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ  
(2) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
(3) งานสํงเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  
(4) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตําง ๆ  
(5) งานสํงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสํงเคราะห์หญิงบางประเภท  
(6) งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
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2. ฝุายพัฒนาชุมชน                                                       

  มีหน๎าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของงานพัฒนาชุมชน งานชุมชน
เมือง และงานสํงเสริมและสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

2.1 งานพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่เก่ียวกับ                                                               
(1) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของ
ตนเอง  
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
(3) งานจัดระเบียบชุมชน  
(4) งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแกํ
ชุมชน  
(5) งานจัดท าโครงการชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ ให๎แกํชุมชน  
(6) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย 
และสุขาภิบาล  
(7) งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

2.2 งานสํงเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน๎าที่เกี่ยวกับ                                              
(1) งานสํงเสริมสวัสดิการของประชาชนที่อาศัยอยูํภายในชุมชน  
(2) งานเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการของชุมชนตําง ๆ  
(3) พัฒนา สํงเสริม เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยูํของชุมชนให๎กินดีอยูํดี  
(4) งานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

3. งานธุรการ                                                                                                 
(1) งานสารบรรณ  
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให๎บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดตํอ
และอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ  
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  
(5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  
(6) งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์และร๎องเรียน  

 7.2  บุคลากรสํวนสวสัดิการสังคม  มีจ านวน     1      คน     ดังนี้ 
   - นักพัฒนาชุมชน จ านวน      1      คน 
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ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของอบต.จะต๎องมีความสัมพันธ์ระหวํางแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํ
ระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้
อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารําง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด๎วยการค๎าสํงค๎าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข๎มข๎นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรํงใส  
                      ตรวจสอบได๎และประชาชนมีสํวนรํวม 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารําง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลใน
การยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระย ะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํร ะหวํางการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยสาคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํ
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรราย
ยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เอง
ภายในประเทศ ต๎องนาเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการ
เป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทาให๎เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ 
และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ทาให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
มีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํ างเสรีและ
รวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการ
กํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะ เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
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เศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะ
ขยายตัวตํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๕.๑ ในชํวง ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข๎างหน๎านี้ จะทา
ให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพ่ือแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็กาลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความม่ันคงของโลกในชํวงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด๎าน
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต๎อง
ลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนสาคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จําย
งบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วย
การมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
ท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมา
ตั้งแตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี ๒๕๕๓ และ
ลําสุดในปี ๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขัน
และมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสู ง อาทิ กลุํมยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน 
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
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บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากร
ตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิค๎ุมกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ 
สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการ
แขํงขันในตลาด และสนับสนุนให๎การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอํอน
ส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํา ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสู งกวํา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า 
การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล๎าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สาคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วยํอม
สํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎าน
ทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล๎าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทาให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหา
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ความอํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิด
การบริหารราชการที่ด ี

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะสํงผล
ให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎น
ขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎
เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํ
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับ
ให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎าน
ขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคน
ในชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจา
เป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการดาเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความสาคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกลําวจะต๎องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่กาหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสูํการกาหนดตาแหนํงเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันใน
สังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให๎การดาเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการกาหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่
เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนใน
ชาติได๎ จะต๎องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนา
ไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนาพาประเทศไทยให๎
หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุข
อยํางถ๎วนหน๎ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
รํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํง
ด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําว
จะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ 
การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํใน
กลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได๎ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด

และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร๎าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหมํ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ

การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น 
การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบน
ของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและ
ยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเ ลิศและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 

(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหวําง
ประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะ

จิตใจให๎เข๎มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเรํงอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน๎า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ 

ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมี
เอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชา
รัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพื่อให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการ
จัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูํการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสูํการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎า
สูํสังคมผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน๎อมน๎าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให๎เห็นถึงข๎อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม๎วํา
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได๎ดี
เฉลี่ยประมาณร๎อยละ ๕ ตํอปี จนท๎าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยูํที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท๎าให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ ๘ ปีที่ผํานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ ๓.๒ ชะลอจากร๎อยละ 
๕.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับที่จะท าให๎ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ ๔๑.๓ ในชํวงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร๎อยละ 
๒๕.๕ ในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูํที่ประมาณร๎อยละ ๔.๙ ต่ ากวําสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร๎างการผลิตสูํประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง แตํความสามารถในการแขํงขันเริ่มลดลง 
โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสํวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร๎อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค์ความรู๎และเทคโนโลยีอยําง
ตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัท
แมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
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ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ ๙.๗ ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๑ ในชํวง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูํในระดับต่ าท าให๎ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชํวงกํอนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผํานมา และยังมีความลําช๎า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํการ
เป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร๎อยละ ๓.๓๒ 
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร๎อยละ ๒.๐๕ ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท๎าให๎ประเทศ
ไทยจ๎าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคตํอการแก๎ไขปัญหาเชิง
โครงสร๎าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํ
ในเกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ๎านวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยําง
ตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ ๓๗.๙ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร๎อยละ ๔๒.๒ ในชํวง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการใช๎มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมํมากนัก เนื่องจากตํางประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศที่มีความ
ได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการแขํงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได๎จัดอันดับ
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน๎า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ๎าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได๎รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให๎เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ ๔๗ และด๎านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดชํวง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผํานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP ยังคงอยูํใน
ระดับร๎อยละ ๐.๑๗ ตํอ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา
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เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๐.๔๘ ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร๎อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตํอ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ๎านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด๎านการวิจัย
และพัฒนามีจ๎านวน ๑๑ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะ
อยูํที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด๎าน ประกอบด๎วยรูปแบบการขนสํงยังไมํ
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน๎าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน๎าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง 
และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ๎ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดใน
เชิงพาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ๎ากัดตํอการท๎าธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการ
ในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของ
อุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 
๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกชํวงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํสมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุํมวัยรุํนที่มี
แนวโน๎มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในชํวงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุํมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ๎านวน ๓๘.๙ ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร๎อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร๎อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๒.๒ ตํอปีในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตํยัง
ต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย ๑ เทําตัว และสิงคโปร์ ๕ เทําตัว และก าลังแรงงานกวําร๎อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู๎สูงอายุจานวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล๎านคน 
(ร๎อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ ๗๘.๕ ของรายได๎
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
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๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แตํเสียชีวิต
กํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
โดยชํวงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า สะท๎อนได๎จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวําปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรํงดํวน 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ สัดสํวนคน
จนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แตํความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล๎าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย คํา
สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ 
ในปี ๒๕๕๖ อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุดแตกตํางกันถึง 
๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ ๓๖.๘ ของรายได๎ทั้งหมด 
ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร๎าง
เศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยั งกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล๎าระหวํางกลุํมคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล๎าด๎านสินทรัพย์ทั้งด๎านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูํในกลุํมคนเพียงสํวน
น๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด ๓๒๕.๗ เทํา 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข๎าไมํถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกตํางกันตามฐานะของกลุํมประชากร ระหวํางเขตเมือง-ชนบทและระหวํางภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มี
โอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทํา 
(๓) คุณภาพการให๎บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล๎ากันระหวํางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบวํา 
อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง ๓.๖ เทํา 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึงการคุ๎มครองมากขึ้น จาก
การเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล๎านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อยํางไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด๎านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎าไมํถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู๎มีรายได๎น๎อยมัก
ไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙ ได๎รับความคุ๎มครองทางด๎าน
สุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร๎อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓ ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํใน
ครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็
ตาม สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํ
อาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครวัเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มี
รายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ ไมํ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข๎มแข็งของชุมชนมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก๎ปัญหาและสนองตอบความต๎องการของ
ชุมชนด๎วยตนเองได๎ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับ
การสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุํมท๎า
กิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหํงในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แหํง ในปี ๒๕๕๖ สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร๎อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไมํยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตํางกันสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคม ในชํวงระยะเวลากวํา 
๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสูํ
ความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกนาไปใช๎ในการพัฒนาจานวนมาก กํอให๎เกิดความเสื่อมโทรมอยําง
ตํอเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ปุาไม๎ลดลง เนื่องจากจ๎านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท๎าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด๎วย พื้นที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุกท๎าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม๎ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อจ๎ากัดในการน๎าไปใช๎ประโยชน์ การใช๎
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ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหา ร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์อ่ืนๆ จ๎านวนมาก เชํน 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท๎านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท๎าให๎พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕ ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร๎อยละ ๓๔.๘ ท๎าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแตํปี ๒๕๓๔ และห๎ามการใช๎ประโยชน์อ่ืนๆ อยํางไรก็ตาม ในระหวํางปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวํา ปุาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล๎านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น๎าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณ
ความต๎องการสัตว์น๎าที่เพ่ิมมากข้ึน 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ แตํประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดีขึ้น ความ
ต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต๎องน๎า
เข๎าเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๖ อยูํที่ระดับ ๑.๐๘ ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน๎ามันดิบตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ ๕๔ ของความ
ต๎องการใช๎ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน๎ามันดิบมีการน๎าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 
๗๖ ของการน๎าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๖.๘ 
อยูํที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเทําน๎ามันดิบตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ ๑ ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีสํวนที่ไมํสามารถจัดสรรได๎ตามความต๎องการ ประเทศไทยประกอบด๎วย ๒๕ ลุํมน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บกักน๎าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน๎าทําธรรมชาติ มีแอํงน๎าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอํงน้ าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน๎าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดย
ไมํกระทบตํอปริมาณน๎าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตรอยํางไรก็ตาม การพัฒนาน๎า
บาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ๎ากัดในเรื่องขงความคุ๎มทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจ
สูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น๎าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล๎านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน๎าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร และ
ยังไมํสามารถจัดสรรน๎าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคน
ตํอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎ประโยชน์เพียงร๎อยละ 
๑๘ ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล๎านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๑๐ ตํอปี เนื่องจากความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน๎าของ
เสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยําง
ตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหํง แตํมีแนวโน๎มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
คํามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละออง ก๏าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํามาตรฐาน แตํ
สํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีท่ีผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน๎ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สํวนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน๎ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแตํปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ๎านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวํา
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล๎าดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน๎าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน๎าที่อยูํในเกณฑ์พอใช๎
และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน๎าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน๎าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ๎าบัดน๎าเสียรองรับน๎าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตํอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ ๒ การจัดท๎าบัญชีก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓.๓ ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชํวง ๕ ปีที่ผํานมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ ๑.๑ จึงสํงผลให๎
ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบํอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สํงผล
กระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม สร๎างความ
เสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ๎าทุกปีในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ๎านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่
สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล๎าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด๎านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวนจากการประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็น
เป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ์
ดังกลําว ถือเป็นความจ๎าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน 
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เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยํางน๎อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ๎มคํา ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์
สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎
อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมือง
และข๎าราชการ กระท๎าการทุจริตเพ่ือให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์
มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดกา ร
ทรัพย์สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็นกลาง ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ๎
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตํปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๗% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทย ให๎ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ลงทุนทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด๎านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓ สํวนได๎แกํ บริหารราชการสํวนกลาง บริหาร
ราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการกระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน๎าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น ๒๐ กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด๎านแตํยังมีปัญหาที่ต๎องแก๎ไขการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท . ใน
ระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร๎อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถํายโอนภารกิจไปแล๎วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต๎องถํายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 
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จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบํงเป็นข๎าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยูํที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ๎างประจ า ๓,๐๙๘ คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการ
การแก๎ไข เชํน การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวนจังหวัดและอบต.หรื
องค์การบริหารสํวนต าบล ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท๎าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ อปท. ซึ่งรายได๎ที่
ท๎องถิ่นจดัเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ ๙.๙๐ ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร๎อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๘.๕๒ และร๎อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน 
เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํง
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ๎ากัด 
๒.๔.๓ ด๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวําประเทศไทยได๎ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูํอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได๎ ๓๕ คะแนน อยูํอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ สํวนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได๎ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย) 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 
จังหวัดยโสธรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป   ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด   
โดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (ข้อจ ากัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการ
พัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาลพ้ืน
ฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถสรุปผลวิเคราะห์เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร 
(ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้น าแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพ่ือหารือรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์  
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา / โอกาสการพัฒนาในส่วนที่  2  แล้ว   จึงก าหนดวิสัยทัศน์

การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564) ว่า 
     “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”     
- พันธกิจ จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564)  สามารถก าหนดพันธ

กิจ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัด
ยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได้  3  พันธกิจ  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

(2) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความ
เป็นชุมชนอีสาน  โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการ
ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด   

(3) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  ประเด็นยุทธศาสตร์    จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพ่ือก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ 
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)                    องค์การบริหารสํวนต าบลลมุพุก  
 

ล าดับที่  1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ล าดับที่  2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ

การค้า การท่องเที่ยว 
ล าดับที่  3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
ล าดับที่  4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.  การก าหนดเป้าประสงค์   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์ 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน 

 3.1.1  เป้าประสงค์ “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่า”  
 3.1.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (25,000 ไร่/ปี) 
2) จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (4 ชนิด)  
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ปี) 

3.1.3  กลยุทธ์  
1) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   และ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็มศักยภาพ 
3) เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้า  
เกษตรอินทรีย์  
4) เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า 
การท่องเที่ยว  

3.2.1 เป้าประสงค์  
“ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน” 

3.2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี) 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

3.2.3  กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 
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3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความม่ันคง  ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

3.3.1 เป้าประสงค์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย” 
3.3.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์
มาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
2) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพ่ิมขึ้นปีละ 36 
หมู่บ้าน/ปี) 
3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี (ร้อย
ละ 95 ต่อปี)  
4) จ านวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส)  
(เพ่ิมข้ึน 10 แห่ง)  
5) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  
6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 
7) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5/ปี) 
8) จ านวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร 100,000 คน  
(ลดลงร้อยละ 3/ปี) 

 3.3.3  กลยุทธ์  
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
2) เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3.4.1 เป้าประสงค์  
“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน” 
3.4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟู  
สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี) 
2) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ (10,000 ไร่/ปี) 
3) จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น (5,000 ไร่/ปี) 
4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 
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3.4.3  กลยุทธ์  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร 
      ( พ.ศ.2569-2563 ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 คมนาคมขนส่งและการผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณี  และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การปกป้อง  คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณ โบราณวัตถุ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การสวัสดิการและสังคมศาสตร์ 

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ  การลงทุนในสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งให้บริการแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐประชาคมและองค์กรประชาชน 
การป้องกันและปราบปรามทุจริต  คอรัปชั่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาป่า 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการที่สาธารณประโยชน์ 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

 2.1 วิสัยทัศน ์
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   

 “ สํงเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก๎าวไกล ใสํใจสิ่งแวดล๎อม น๎อมน าตามรอยพํอ สานตํอสูํ
อาเซียน” 

2.๒ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (Mision) 
  1.  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี 

          2.  สํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
3.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 

  4.  สํงเสริมและสนับสนุนหมูํบ๎านในการจัดหมูํบ๎านนําอยูํ   หน๎าบ๎านนํามอง 
  5.  ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางหมูํบ๎านจุดที่เสี่ยงตํออุบัติเหตุและเสี่ยงตํอการลักเล็กขโมยน๎อย 

6.  ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
7.  สร๎างระบบบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ

วางแผนพัฒนา  
รํวมตรวจสอบเพื่อให๎เกิดความโปรํงใส 

๒.3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ   สังคม   คุณภาพชีวิตที่ดีตรงตามความต๎องการของ

ประชาชน 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได๎เพ่ิมข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
3. พ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร ปลอดสารพิษ 
4. หมูํบ๎านทุกหมูํบ๎านมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย   สะอาด   ถูกสุขลักษณะอนามัย 
5. ถนนภายในหมูํบ๎านมีแสงสวํางเพียงพอ 
6. สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นมลพิษ 
7. มีการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล และสํงเสริมกระบวนการ

มีสํวนรํวมของประชาชน 
๒.4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                

ลุมพุก    มีดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสํงและการผังเมือง 

1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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2.   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว 
 2.1 แนวทางการพัฒนาการปกปูอง คุ๎มคราอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณ  โบราณวัตถุ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

2.3 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว 
3.   ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 
  3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  3.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 
  3.3 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  3.6 แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 

4.1 แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมอาชีพ 
4.2 แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมการลงทุน 
4.3 แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

5.   ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 
 5.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี 
 5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท๎องถิ่น 
 5.3 แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมการให๎บริการหนํวยงานภาครัฐ ประชาคม และองค์กร

ประชาชน 
 5.4 แนวทางการพัฒนาปูองกันปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่น 
 5.5 แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   

  6.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ๎มครองดูแลบ ารุง รักษาปุา 
  6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ 
  6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการที่สาธารณประโยชน์ 
  
๒.5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ค าขวัญจังหวัดยโสธร    
 “ยโสธร  เมืองบั้งไฟโก๎    แตงโมหวาน  หมอนขวานผ๎าขิด   แหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิ” 
วิสัยทัศน์ 

     “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”     
เป้าประสงค์ 
 1.  ให๎เศรษฐกิจของจังหวัด   (GPP)  มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปีละอยํางน๎อย   5 %  และประชาชนมี
รายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปีเพ่ิมปีละ  5 % 
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 2.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)   อยํางน๎อยร๎อยละ   90  
ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด    และหมูํบ๎านมีการพัฒนาสูงกวําเกณฑ์เฉลี่ย  (ข๎อมูล  กชช  2  ค.)    
 
 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 สํงเสริมการรวมกลุํมการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์  (ได๎แกํ โครงการ   
งบประมาณปกติประจ าปี    ของกระทรวง   กรมตําง ๆ  ที่เก่ียวข๎องมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน) 

1.2 สํงเสริมการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์สูํสากล  (ได๎แกํ   โครงการ
มหาวิทยาลัยไทบ๎าน   โครงการประมงท๎องนา  โครงการเพิ่มศักยภาพการพผลิตไม๎
พ้ืนเมืองในระดับเกษตรกรรายยํอย   โครงการนาหญ๎าและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค – 
กระบือ   อยํางยั่งยืน    โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค๎าเกษตร  และสินค๎าหนึ่งต าบล   
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

2.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต    
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1   พัฒนาสังคม   การแก๎ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต   (ได๎แกํ   
โครงการสํงเสริมและพัฒนาสินค๎าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์จ าหนําย
ผลิตภัณฑ์  “ของดีเมืองยโสธร”   โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทํองเที่ยวจังหวัดยโสธร) 
 
3.   รักษาความสงบเรียบร้อย    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     บริการกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 การใช๎หลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานสมัยใหมํ 
3.2 สํงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขํายการเรียนรู๎ 

 
๒.6. นโยบายการพัฒนาของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว   เป็นเมืองนําอยูํ    มีเศรษฐกิจ      สังคม      คุณภาพชีวิตที่ดี     เป็นอ าเภอท่ีมี
บ๎านงามน้ าใส     ไม๎สวย    ปลอดยาเสพติด     ปราศจากสารพิษ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
 1.  ให๎ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค    ระบบการคมนาคม  คลอบคลุมทุกพ้ืนที่   มีน้ าบริบูรณ์  การ
สื่อสารที่ดี    ไฟฟูาทั่วถึง   ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่มั่นคง 
 2.  ให๎ประชาชนมีการศึกษาอยํางตํอเนื่องเทําเทียมกัน มีคุณธรรม   มีสํวนรํวมในการศึกษา  มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์  มีสํวนรํวม /  จิตส านึกท่ีดีทางการเมือง  ครอบครัวและชุมชนเข๎มแข็ง  ปลอดสารเสพติด  
และมีคุณภาพที่ดี 
 3.   ให๎ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สมบูรณ์ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 1.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค    พัฒนาเส๎นทางคมนาคม    พัฒนาระบบการสื่อสาร    
ไฟฟูา    พัฒนาแหลํงน้ าใต๎ดิน    ผิวดิน    สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการรวมกลุํมของชุมชน 
 2.   สํงเสริมการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาชุมชน  พัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพ   คุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น  สํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัยเสริมสร๎างให๎ชุมชนเข๎มแข็ง    
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพที่ดี    เป็นภูมิค๎ุมกันตํอต๎านปัญหายาเสพติด  สํงเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ  สํงเสริมให๎ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 3.    สํงเสริมให๎มีการปลูกปุาชุมชน   การปูองกันการบุกรุกท าลายปุา    สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน    สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนมีจิตส านึกท่ี
ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม     รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดหาและปรับปรุงแหลํงน้ าให๎ประชาชนมีน้ าดื่มน้ าใช๎เพียงพอปรับปรุงซํอมแซมและกํอสร๎าง
เส๎นทางคมนาคมสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎ปุ๋ยธรรมชาติ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสํงเสริมการผลิตเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
 2.  จัดการเรียนการฝึกอบรมให๎มีการเรียนรู๎จากประสบการณ์    ให๎มีการศึกษาอยํางตํอเนื่องและ
หลากหลาย     ปรับปรุงการบริการสาธารณสุขให๎สามารถบริการประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมให๎
มีการอนามัยทุกหมูํบ๎าน    เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน   เพื่อสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดรวมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวม   ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการเมืองการปกครอง 
 3.  สํงเสริมให๎มีการปลูกปุาชุมชน ให๎มีการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   สํงเสริม
ให๎ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
7.   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลได๎ก าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล    
โดยพิจารณาตามปัญหาความต๎องการของประชาคมต าบล   เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางไปสูํการก าหนดลักษณะ
แผนงาน โครงการ และเปูาหมายการพัฒนาต าบล ให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลลุมพุกอยํางยั่งยืน   ดังตํอไปนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 มุํงสํงเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได๎ของประชาชน ให๎สามารถชํวยเหลือตนเองและ

ครอบครัวได๎ โดยจัดหลักสูตรอบรมสํงเสริมอาชีพระยะสั้นตําง ๆ แกํพ่ีน๎องชาวชุมชนโดยยึดหลักตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  มุํงสํงเสริมสนับสนุนผลักดันให๎มีกระบวนการสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนทุกระดับโดยจะสํงเสริม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือสร๎างรายได๎ในระดับครอบครัว และสํงเสริมการ
รวมกลุํม เพ่ือด าเนินการเศรษฐกิจชุมชน ให๎มีการกระจายรายได๎ไปสูํประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ือรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

1.3  สํงเสริมและสนับสนุนให๎คนในชุมชนมีรายได๎ โดยการตั้งศูนย์สินค๎าชุมชน เพ่ือเป็นแหลํงจ าหนําย
สินค๎า 
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1.4  มุํงเน๎นสร๎างเสริมความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนาถนน ตรอก ซอย 
และทางระบายน้ า 

1.5   ปรับปรุง ขยายบริการไฟฟูาสาธารณะ เพ่ือให๎แสงสวํางแกํชุมชน ทุกหมูํบ๎านในต าบลและไฟฟูา 
เพ่ือการเกษตร 

1.6 พัฒนาระบบประปาพร๎อมดื่ม ให๎ทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน และบาดาลเพื่อการเกษตร 
2. ด้านสังคม 
2.1   สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
2.2  สํงเสริมด๎านสาธารณสุข อนามัยแกํประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนเป็นผู๎ 

มีสุขภาพดี มีความรู๎ความเข๎าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนเอง และครอบครัว 

2.3 ให๎การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎กลุํมผู๎ยากไร๎หรือผู๎มีรายได๎น๎อย ผู๎พิการ หรือ 
ทุพพลภาพ และผู๎ด๎อยโอกาส ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ รวมทั้งได๎รับการชํวยเหลือคุ๎มครอง 
และได๎รับบริการอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.4 สนับสนุนสํงเสริมสร๎างจิตส านึกในชุมชน ให๎รักถ่ินที่อยูํอาศัย และสํงเสริมให๎อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2.5 สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท สนับสนุนให๎มีการแขํงขันกีฬาทุกระดับ เพื่อสร๎างความ 

สัมพันธ์ในชุมชนให๎ดีขึ้น และปลูกฝังคํานิยมที่ดีตํอการกีฬา 
2.6 ประสานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานของรัฐ ด าเนินการและปราบปรามยาเสพติดทุก

ประเภท 
 

3. ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
3.1 สํงเสริม พัฒนา อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร๎างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ 
3.2 ฟ้ืนฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสืบทอดให๎เป็นเอกลักษณ์ของ

ท๎องถิ่น 
3.3 มุํงรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชน สถานที่ตําง ๆ 
3.4 สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการควบคุม และการก าจัดมลภาวะ ขยะมูลฝอยสิ่ง 

ปฏิกูลตําง ๆ ที่มีผลตํอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

4.  ด้านบริหารทั่วไป 
4.1 สํงเสริม และสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร๎างเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
4.2 มุํงเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต าบล ให๎สามารถบริการประชาชนให๎ความสะดวกรวดเร็ว 

และเป็นธรรม โดยการเรํงพัฒนาคุณภาพพนักงานและลูกจ๎าง ให๎มีทัศนคติท่ีดีตํอประชาชน 
4.3 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   มาใช๎ในการบริการประชาชนให๎ได๎รับความสะดวกเพ่ิมข้ึน  

และเหมาะสมกับความเจริญของบ๎านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให๎การ
บริหารงานมีความยืดหยุํน มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีการประเมินผลอยํางเป็นระบบ และเป็น
ธรรม 

4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ และให๎ความเป็นธรรมแกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี 
 
 
 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)                    องค์การบริหารสํวนต าบลลมุพุก  
 

4.5 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น เน๎นการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความ 
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตํกระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวมตรวจสอบ 
รวมทั้งสํงเสริมให๎มีระบบตรวจสอบความโปรํงใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน 

 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑.  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎ านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๓.  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดแีละความมั่นคง สงบเรียบร๎อย 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา  อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 
 องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท๎องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสํวนรวม โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎รัฐธรรมนูญแหํงราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่สร๎างกระบวนการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารสํวนต าบลลุมพุก  จึงมีบทบาทอ านาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพ้ืนฐานแกํประชาชนในท๎องถิ่นเทํานั้นแตํยังขยายบทบาทหน๎าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่นด๎วย และเป็นองค์กรที่เปิด
ให๎ประชาคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น  ด๎วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช๎ทรัพยากรรายได๎ ทั้งที่ท๎องถิ่นจัดเก็ บเอง และ
รายได๎ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูํจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปรํงใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไก
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบรรลุจุดมุํงหมายดังกลําว โดยใช๎ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องวางแผนการใช๎ทรัพยากรเหลํานั้นให๎คุ๎มคํา และเกิดประโยชน์สูงสุด
แกํประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให๎เกิดสัมฤทธิ์ผลในชํวงเวลา
ที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต๎องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรํงใส และพร๎อมที่จะให๎มีการตรวจสอบทั้งโดยหนํวยงานของรัฐและ
ประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร๎างภายในมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจและอ านาจหน๎าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข๎อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือขํายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช๎งาน การ
เชื่อมโยงข๎อมูลกับเครือขํายกับกลุํม  องค์กร สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎  สามารถน าระบบข๎อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนในพื้นที่ได๎ 
 3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได๎รับการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ตามหลักสูตรที่กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดอยํางตํอเนื่อง  มีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ 
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 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได๎โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี คําธรรมเนียมตําง ๆ และการ
ใช๎จํายเงินงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหลํงน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถํายโอนที่มีเข๎ามาสูํ
ท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข๎อมูลไมํเป็นปัจจุบัน  หรือไมํครอบคลุมครบถ๎วนทุกด๎าน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานคํอนข๎างจะคับแคบไมํสะดวกในการปฏิบัติงานและการติดตํอราชการของ
ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมความรู๎ด๎าน
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่เส๎นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวํางอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแกํการพัฒนาเป็นสถานที่ 

   ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่นแกํผู๎ที่เดินทางผํานได๎จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข๎อบังคับขาดความยืดหยุํน หรือไมํเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจห๎วงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจํายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมํแนํนอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายตําง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต๎องการของประชาชนมีมาก  แตํไมํสามารถปฏิบัติได๎ครบถ๎วน
เนื่องจากจ ากัดด๎วยอ านาจหน๎าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต๎สมมติฐาน (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔ (๓) ราคาน๎ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการ
ผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ย



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)                    องค์การบริหารสํวนต าบลลมุพุก  
 

ร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้ 
เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคํากลางของการ
ประมาณการร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดั กประเทศรายได๎ปาน
กลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๐ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ๎าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ (๓) 
จ๎านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการใน
ประเทศขยายตัวช๎าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (๕) ภาระการใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นท๎าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท๎าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํ
สามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท๎าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎องแบกรับการดูแล
ผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์วําในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยใน
ด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช๎า ปัญหาการค๎า
มนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ๎าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ต าม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต๎น สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยูํที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี 
ความเหลือ่มล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ โอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐและ
การเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น๎าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํใน
กลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท๎าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุํมคนจน
ร๎อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล๎ายังสํงผลให๎
เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
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ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิดกา ร
ประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอ้ือหรือท๎าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด๎านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตํอการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะชํวย
สนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนํวยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต๎องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวน
ท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต๎องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลั ง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และ
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น๎าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอกการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา 
สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎ว
คํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎าย
แรงงานตํางด๎าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
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อยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล๎ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน๎มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ๎านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใสและ
สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ ๑) การลดข๎อจ๎ากัดในด๎านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎
แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ ๓) โอกาสในการใช๎ความ
ได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลาง
ทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค๎ากับประเทศที่พัฒนาแล๎ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและบริการมา
เป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎า
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร 
สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง ยังมี
แนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล๎าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ตํอเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชํวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ และแนวโน๎มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบ
ความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขํายทาง
สังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสํงผลกระทบซ้ าเติมตํอสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให๎เกิดความ
แห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน๎าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสํงผลให๎ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน๎มเกิดบํอยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรง
กดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขัน
ทางการค๎า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท๎าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให๎
การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ๎านวน ๑๗ ข๎อ และ
เปูาหมาย (Target) จ๎านวน ๑๖๙ ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ 
สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริ มให๎สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  พ.ศ.๒๕61-2564 
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คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

ยท.01 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)                    องค์การบริหารสํวนต าบลลมุพุก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
ยโสธร 

 
ส่งเสริมการเกษตร

อินทรีย์ครบวงจรและ
ได้มาตรฐาน 

 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม

ประเพณี และการค้า 
การท่องเท่ียว 

 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงของ

ครอบครัว ชมุชนและสังคม 

 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.ลุมพุก 

การสํงเสรมิภูมิ
ปัญญาทอ๎งถิน่

วัฒนธรรม
ประเพณี  และ
การทํองเที่ยว 

 

สํงเสริมภาค
การเกษตร  การ

เศรษฐกิจ  การลงทนุ
ในสังคม 

 

ยกระดับคุณภาพชวีิต  
เสริมสร๎างความเขม๎แข็ง
ของครอบครัวและสร๎าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

 

การบริหารงานองค์กร
ปกครองสวํนท๎องถิ่นให๎มี

ประสิทธภิาพ  มุํง
ให๎บริการแกํประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 
พัฒนาคุณภาพและเพ่ิม

มูลค่าข้าวหอมมะลสิู่ความ
ต้องการของตลาด 

 
พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว

ให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน 

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการธรุกจิการค้า

และเพ่ิมมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

การพัฒนา
โครงสร๎างพืน้ฐาน
การสาธารณูปโภค
และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

การสํงเสรมิภูมิ
ปัญญาทอ๎งถิน่

วัฒนธรรม
ประเพณี  และการ

ทํองเที่ยว 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  เสริมสร๎าง
ความเขม๎แขง็ของ
ครอบครัวและ
สร๎างความเป็น
ธรรมในสังคม 

สํงเสริมภาค
การเกษตร  การ
เศรษฐกิจ  การ
ลงทุนในสังคม 

การบริหารงาน
องค์กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่ให๎มี

ประสิทธภิาพ  มุํง
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ๎ม

อยํางย่ังยืน 

ยท.01 

การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐานการ

สาธารณูปโภค
และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ๎มอยํางย่ังยืน 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕.00 ม. 
  ยาว ๑00 ม. 
  

 -  240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.)  

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านลมุพุก   หมูํ
ที่ 1  สายจากที่นางสภุาพร   หัตถ
จรรย์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ดง
เขื่อนวัว 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

2 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4 ม. 

  ยาว 1,000  ม 
 

- 
 

 420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

ถนนหินคลุกบ๎านลมุพุก   หมูํที่ 1  
สาย จาก นายด ารงค์  เปี่ยมอักโขถึง 
นายหมุน              กุลวงค์  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

3 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ าคสล.  
กว๎าง ๐.๓๐ ม. 

  ยาว ๑๘๗  ม 
 

_ 
 

 
 

๓00,000 
 

๓00,000 ๓00,000 กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. 
บ๎านลุมพุก   หมูํที่ 1 ก่อสร้างราง

ระบายน า้ จาก นายพรรณี ดิละลาย 

ถึง ศาลาประชาคม SML กว้าง  

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

- 
 

๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

ถนนหินคลุกบ๎านลมุพุก   หมูํ
ที่ 1  สายจากที่นายสิทธิพงษ์ 
พิมพ์ทอง ถึงที่นานายวิเชียร 
เสาหิน 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

๕ โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕.00 ม. 
  ยาว 10๘ ม 
 

- ๓๕๑,000 
(อบต.) 

๓๕๑,000 
(อบต.) 

๓๕๑,000 
(อบต.) 

๓๕๑,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านลมุพุก   
หมูํที่ 1  สายจากถนนเหลีย่ม
ประดิษฐ์ ถึงถนนเส๎นหนา๎
ศาลา SML 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

๖ โครงการพฒันาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕.00 ม. 
  ยาว ๑00 ม. 
  

 - ๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

๓00,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านลมุพุก   
หมูํที่ 1  สายจากท่ีนางสุภา
พร   หัตถจรรย์ ถึงที่
สาธารณะประโยชน์ดงเขื่อนวัว 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

- 
 

 420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

ถนนหินคลุกบ๎านลมุพุก   
หมูํที่ 1  สายจากดงเขี่ยน
วัว  ถึง ท่ีโนนตาบอด 
  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

8 โครงการพัฒนาระบบ
ประปา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาบริโภค 

ขยายเขตประปาสํวน
ภูมิภาค 

-  อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 

อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 

อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 
 

 ขยายระบบประปา หมูํ 1 
บ๎านลุมพุก  จาก นาย
ประกาศ  สีวะโสภา- นาย
อุบล สาหินกอง  

ประชาชนมี
น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

9 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา 
หมูํ 1 บ๎านลมุพุก จาก
ที่ดิน นายคมสันต์ หลัก
เพ็ญ – คุณ บุญยิ้ม  ศรี
สงํา 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

  
 

ผ.๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

- 
 

 420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.)) 

420,000 
(อบต.) 

ถนนหินคลุกบ๎านลมุพุก   
หมูํที่ 1  สายจากจาก ท่ี

นา นายสงัวาล จ าปา ถึง ท่ี

นา นายประกิต สายแกว้  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

11 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ าคสล.  
กว๎าง ๐.๓๐ ม. 

  ยาว ๑๘๗  ม 
 

_ 
 

 ๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบาย
น้ า คสล. บ๎านลุมพุก   
หมูํที่ 1 สายจาก ถนน

ไปอ.มหาชนะชยั ถึง ท่ี

นายคณู ประดษิฐศิลป์  

 

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๒ โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล.กว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง  
240.00 เมตร หนา 
0.12  เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
960.00 ตาราง เมตร  

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํที่ 1 บ๎านลุ
มพุก รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-005 

สายจากที่นายมนตรี 
มาลัย ถึงข๎างวัดค าเขื่อน
แก๎ว 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

1๓ โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตาราง
เมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูํที่ 1 บ๎านลุ
มพุก รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-012 
สายจากที่นางกิ่งแก๎ว 
ภิรมณ์รื่น ถึงที่ร๎านศริิ
วัฒนา  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎านลุ
มพุก   หมูํที่ ๒ สายจากที่ของ 
นายปวงค า ทองทั่ว ถึงที่ นาง
แดง อินกาย  

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

15 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวําง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟูาสายดับ บ๎าน         
ลุมพุก   หมูํที่ ๒ จาก ร๎าน           
ถินลุมพุกถึงที่ นาย สมศักดิ์ 
พันธ์เดช 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

16 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวําง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟูาสายดับ บ๎านลุ
มพุก   หมูํที่ ๒ จากบ๎าน นาง
ชนิดา รังสิทัสศุกล ถึงบ๎าน ด.ต 
สุริยา  สวํางวงค์ 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ (บาท) 

17 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา 
บ๎านลุมพุก   หมูํที่ ๒ สาย
จากจากบ๎าน นาย เสถียร 
หนูจิตร ถึงบ๎าน นายใบ      
ภูจอมข า.  

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

18 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวําง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟูาสายดับ บ๎าน
ลุมพุก   หมูํที่ ๒ จากท่ี นาง

ปาน โตจ าเริญ ถึงท่ี นาย

เสถียร หนูจิตร 

 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทัว่ถึง 

กองชําง 

19 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวําง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟูาสายดับ บ๎าน
ลุมพุก   หมูํที่ ๒  จากท่ี 
นางรุํงนภา กุลวงศ์ ถึงที่ 
นางบุญเลี้ยง ไชยนา  

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.๓๐ ม. 
  ยาว ๑๖๒  ม 
 

  ๒๒๔,000 
(อบต.) 

๒๒๔,000 
(อบต.) 

๒๒๔,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.
บ๎านลุมพุก หมูํที่ 2 กํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าจากบ๎าน นางชนิดา 
รังสิทัสศุกลุ ถึงบ๎าน นางน๎อย 
บุญมารอง  

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

21 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.๓๐ ม. 
  ยาว ๑๖๒  ม 
 

  ๒๒๔,000 
(อบต.) 

๒๒๔,000 
(อบต.) 

๒๒๔,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.
บ๎านลุมพุก หมูํที่ 2 กํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าจากบ๎าน ที ่นาย
อยุธยา ศรีสร๎อย ถึงที่ นาง 
ปนัดดา ดวงงาม  

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

22 โครงการพัฒนาเขต
ระบบประปา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาบริโภค 

ขยายเขตประปาสํวน
ภูมิภาค 

  อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 

อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 

อุดหนุนการ
การประปา
สํวนภูมภิาค 
 

 ขยายระบบประปา หมูํ 1 บ๎าน
ลุมพุก  จาก นายประกาศ  สีวะ
โสภา- นายอุบล สาหินกอง  

ประชาชนมี
น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล.กว๎าง 4.00  
เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นคสล.ไมํน๎อยกวํา  
860.00 ตารางเมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 2 บ๎านลุมพุก  
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-031 สายจากที่นางชนิ
ดา รังสิทัตศุกล ถึงที่นาย
ประสาน รังสิทัตศุกล 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

24 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 
280.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,400.00 ตาราง
เมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 2 บ๎านลุมพกุ รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 70-
002 สายจากถนนแจ๎งสนิท ถึง
ที่นางผํองศรี ไขํแก๎ว  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย ขยายไหลํทาง

ข๎างละ 0.๕0 ม. 
  ยาว ๑,000 ม. 
  

 -  240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.)  

กํอสร๎างถนน ขยายไหลํทาง คสล.
บ๎านโพนแพง   หมูํที่ 3  สายจากที่
นายประพันธ์ สายแก๎ว ถึงที่ นายนิ
รุจ ศรีวิสุทธิ์  

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

26 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕.00 ม. 
  ยาว 200 ม. 
  

- 
 

 480,000 
(อบต.) 

480,000 
(อบต.)) 

480,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโพนแพง   
หมูํที่ 3  สายจากท่ีนายณรงค์ หงส์
สุวรรณ ถึงที่ นางอ าไพ เรียบร๎อย  

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

27 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

_ 
 

 
 

420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

420,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนหินคลุก .บ๎านโพนแพง   
หมูํที่ 3  สายจากท่ีนายบรรลอื ตรา

งา  ถึงที่ นายสมศรี พรหมภกัดี 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา  

กองชําง 

 

 

 

ผ.๐๒ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 250 ม. 
  

- 
 

 480,000 
(อบต.) 

480,000 
(อบต.)) 

480,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโพน
แพง   หมูํที่ 3  สายจากที่จาก
ที่ นายเพรช  จันทคุปต์ ถึง
ศาลาประชาคม  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

29 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ าคสล.  
กว๎าง ๐.๓๐ ม. 

  ยาว ๑๘๗  ม 
 

_ 
 

 ๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๕๙,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล.บา๎นโพนแพง   หมูํที่ 3  
สายจากที ่นายบรรลอื ตรางา  

ถึงที่ นายบวัลา ใจธรรม 

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

30 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
โพนแพง   หมูํที่ 3  จากท่ีดิน 
นายสุวิช เพียรท า ถึงโนนบ๎าน
โพนแพง  

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 200 ม. 
  

- 
 

 480,000 
(อบต.) 

480,000 
(อบต.)) 

480,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
โพนแพง   หมูํที่ 3  สาย
จากท่ีจากท่ี นายเพ็ง ศรี
แสน ถึงที่ นายสนอง วง
เวียน  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

32 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล.ขนาดกว๎าง 
5.00  เมตร ระยะทาง 
168.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมํน๎อย
กวํา 840.00 ตาราง
เมตร ไหลํทางลง 2 

ข๎างทาง ขนาดกว๎าง 
ข๎างละ 0.00 -  0.30  

เมตร  

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํที่ 3 บ๎าน
โพนแพง รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-058  

สายจากที่นายบันลือ ตรา
งา ถึงที่นายประมูล ศรี
วิสุทธิ ์

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตาราง
เมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูํที่ 3 บ๎าน
โพนแพง รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-052 
สายจากถนนลาดยางลุมพุก 
– สงเปือย ถึงที่นายประมูล
นายบรรลือ ตรางา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 

 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕  ม. 

  ยาว ๑00 ม. 
  

 -  240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.)  

กํอสร๎างถนน  คสล.บ๎าน
ขี้เหล็ก   หมูํที่ 4  สายจากที่
จากถนนลุมพุก-ศรีฐาน ถึง
นายค าดี วงษาหา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

35 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๕  ม. 

  ยาว ๑00 ม. 
  

 -  240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.) 

240,000 
(อบต.)  

ก่อสร้างถนน  คสล.บา้นช้ี

เหลก็   หมู่ท่ี 4  สายจากท่ีนาย

สมปอง ก่ิงชา ถึง นายพินิจ 

สุขส าราญ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

36 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ าคสล.  
กว๎าง ๐.๓๐ ม. 

  ยาว ๑00  ม 
 

_ 
 

 100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล.บา๎นขี้เหล็ก   หมูํที่ 4
สายจากที ่นาง เบญจพร              

โสค าภา ถึง นายสมจิตร               

น าภา 

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ าคสล.  
กว๎าง ๐.๓๐ ม. 

  ยาว ๑00  ม 
 

_ 
 

 100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

100,๐๐๐๐ 
(อบต.) 

กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล.บา๎นขี้เหล็ก   หมูํที่ 4
สายจากที ่นายวินยั หอกค า

ถึง นางเอพ ชนนัทน์ 

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

38 โครงการพัฒนาระบบ
ประปา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาบริโภค 

ขยายเขตระบบทํอ
จ าหนํายน้ าประปา 

-      ขยายระบบทํอจ าหนาํย
น้ าประปา บ๎านขี้เหล็ก   หมูํที่ 
4  จาก ท่ีตั้งประปา ถึงท่ี นาง

สีนวล   เกตไชย  

ประชาชนมี
น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

39 โครงการพัฒนาระบบ
ประปา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาบริโภค 

ขยายเขตระบบทํอ
จ าหนํายน้ าประปา 

-      ขยายระบบทํอจ าหนาํย
น้ าประปา บ๎านขี้เหล็ก   หมูํที่ 
4  จาก นางประดิษฐ์  บญุ
ลักษณ์  ถึงที่ นายเพ็ก ไชยนา  

ประชาชนมี
น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการพัฒนาแหลํงน้ า เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกหนองบอน -  ๓00,000 
       (อบต.) 

๓00,000 
       (อบต.) 

๓00,000 
      (อบต.) 

ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณประโยชน์
หนองบอน บ๎านขี้เหล็ก         
หมูํที่ 4 

มีน้ าใช๎ใน
การอุปโภค
และท า
การเกษตร 

กองชําง 

41 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตาราง
เมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูํที่ 4 บ๎าน
ขี้เหล็ก รหสัทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-062 
สายจากที่นางเบญจพร โส
ค าภา ถึงที่นางค าผิว กิ่งชา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 โครงการพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล, ขนาดกว๎าง 
4.00  เมตร 
ระยะทาง 215.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตารางเมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล, หมูํที่ 4 
บ๎านข้ีเหล็ก รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-086 

สายจากที่นายสมปอง ก่ิง
ชา ถึงที่นายธนาธร ไชยนา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.๐๒ 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดบัคุณภาพชีวิต เสรมิสร๎างความเขม๎แข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    ข. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

43 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 

5.00 ม. 
  ยาว 100  ม 
 

  ๒40,๐๐๐ ๒40,๐๐๐ ๒40,๐๐๐ กํอสร๎างถนน  คสล. บ๎านโคกกลาง   
หมูํที่ 5 สายจากท่ีนาย 
สุพล   เช่ียวชาญ ถึงที่นางศิริ วงษ์
ชมพ ู

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

44 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 

4.00 ม. 
  ยาว 200  ม 
 

  480,๐๐๐ 480,๐๐๐ 480,๐๐๐ เสรมิผิวจราจร คสล. บ๎านโคกกลาง   
หมูํที่ 5 สายจากท่ีนางจิระถา ยาระศรี  
ถึงที่ นายอุบล ประชาเนตร 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

45 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.๓๐ ม. 
  ยาว ๑50  ม 
 

  300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐  กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.
บ๎านโคกกลาง   หมูํที่ 5 สายจาก
นายอรุณ สิงหปุรางกูร ถึงที่ นาง
ล าดวน เช่ียวชาญ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.๐2 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผ.๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๔.00 ม. 
  ยาว 180 ม. 
 

  75,600 75,600 75,600 ถนนหินคลุก บ๎านโคกกลาง   
หมูํที่ 5 สายจากท่ีนายอุบล 
ประชาเนตร ถึงที่ นางวิสิทธ์ 
จันทร์ขอนแกํน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

47 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
โคกกลาง   หมูํที่ 5 สายจากท่ี

นายอรุณ สิงหปุรางกรู ถึงที่ 
นางใส ศรีจันทร ์

 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการพัฒนาแหลํง
น้ า 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกหนองถํม -  200,000 
       (อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณประโยชน์หนองถํม 
บ๎านโคกกลาง     หมูํที่  5 
 

มีน้ าใช๎ใน
การอุปโภค
และท า
การเกษตร 

กองชําง 

49 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 
280.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,400.00 ตาราง
เมตร 

_ 
 

_ 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 5 บ๎านโคกกลาง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-103 สายจากถนนค า
เขื่อนแก๎ว – มหาชนะชัย ถึงที่
นายทศพล ค๎าคลํอง 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล, ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
168.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
840.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล, หมูํที ่5 
บ๎านโคกกลาง ต าบลลมุพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว จังหวัด
ยโสธรรหสัทางหลวงท๎องถิ่น 
ยส.ถ 70-113  สายจากท่ีนาย
บรรทม รักษาศรี ถึงที่นายบุญ
วาส ทองเฉลิม      

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดบัคุณภาพชีวิต เสรมิสร๎างความเขม๎แข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง .... ม. 
  ยาว ......  ม 

  200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนน
ยาง   หมูํที่ 6 บริเวณถนน
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

52 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. 
จ านวน  

1 สาย กว๎าง 
4.00 ม. 

  ยาว 2,500  ม 

  840,๐๐๐ 840,๐๐๐ 840,๐๐๐ กํอสร๎างถนน หินคลุก บ๎านโนน
ยาง   หมูํที่ 6 สายจากท่ีนาง
วรรณี  พวงศรี ถึง ท่ีนางต๎อย  
สุตะคาน 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

53 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4 ม. 
  ยาว 200  ม 

  480,000 480,000 480,000 กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนน
ยาง   หมูํที่ 6 ถนนโนนยาง-  
ลุมพุก ถึง ท่ีนายทน จ าปาหอม 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4 ม. 

  ยาว 200  ม 

  480,000 480,000 480,000 กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนน
ยาง   หมูํที่ 6 จากท่ีนาย
ประสิทธ์ิ  ต๎นค า ถึง นางจ าปี 
ปักกาสาร 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

55 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูาบ๎าน
โนนยาง   หมูํที่ 6  สายจากที่
นาย ประสิทธ์ิ  ส าลี  ถึง นาย
สมใจ พองพูน 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

56 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูาบ๎าน
โนนยาง   หมูํที่ 6  สายจากที่
นายประสิทธ์ิ ต๎นค า ถึงที่นาย 
รมย์  กลมเกลยีว 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 2,500  ม 

  840,๐๐๐ 840,๐๐๐ 840,๐๐๐ กํอสร๎างถนน หินคลุก บ๎าน
โนนยาง   หมูํที่ 6 สายจากท่ี 
นายพิมพา ขวานทอง ถึงล า
ห๎วยเขมร 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

58 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตาราง
เมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 6 บ๎านโนนยาง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-121 สายจากวัดบ๎านโนน
ยาง ถึงร๎านค๎าชุมชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

59 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจร คสล, ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 860.00 
ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 6 บ๎านโนนยาง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-139  สายจากที่นายศภุชัย 
พวงศรี ถึงที่นางนภาพร พอก
พูล   

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

60 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,200  ม 

  160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านหนอง
หาบแห   หมูํที่ 7   สายจากท่ี  
นายชนะชยั เชิดชู ถึง นายค า

พอง กิจเกียรติ   

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

61 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,200  ม 
 

  160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านหนอง
หาบแห   หมูํที่ 7   สายจากท่ี  
จากสี่แยกโนนตากวาง ถึงโนน

ตาบอด 

 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

62 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,200  ม 
 

  160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านหนอง
หาบแห   หมูํที่ 7   สายจาก  
หนองหว๎า  ถนนไปดอนมะ
ยาง 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

63 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว ๗0๐  ม 

  ๓๘๑,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ถนนหินคลุกลงหินคลุก บ๎าน
หนองหาบแห   หมูํที่ 7   สาย
จากท่ีนายสุชาติ เปนาละวดั 
ถึงหนองหาบแห 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

64 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนดินลงลูกรัง. รอบ
ดอนปูุตา 
 

  160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านหนอง

หาบแห   หมูํที่ 7  ก่อสร้าง

ถนนลงดินถม รอบดอนปู่

ตา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

65 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

  120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
หนองหาบแห   หมูํที่ 7   จาก 
นายเสริมวิทย์ ดอนหนองบัว 
ถึงนางสุพิน ภารส าราญ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

66 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 

  200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล. บ๎านหนองหาบแห        
หมูํที่ 7   สายจากบา๎นนายค า
พอง  กิจเกียรติ์ ถึง นาง
วาสนา ลอยหา 

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

67 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

 อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
หนองหาบแห หมูํท่ี 7 จาก
นาง วรรณนา วงษ์ภักด-ี นาง
ยิ้ม หนูอินทร ์
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 7 บ๎านหนองหาบ
แห รหัสทางหลวงท๎องถิ่น 
ยส.ถ 70-155 สายจากที่
นายสวัสดิ์ ช่ืนชม ถึงที่นายศรี 
คาดสันเทียะ     

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

69 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล, ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 860.00 ตาราง
เมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 7 

บ๎านหนองหาบแห รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 70-189 

สายจากที่นายวสิันต์ ช่ืนชม 
ถึงที่นายธัญบูรณ์ พิมพ์ทอง   

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

70 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.๓๐ ม. 
  ยาว ๑00  ม 

  2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล. บ๎านดอนเขือง   หมูํที่ 8     
สายจากจากบ๎าน นายสเุทพ 
ไชยนา – บ๎าน นายที ชัยภูม ิ

น้ าระบาย
สะดวก 

กองชําง 

71 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 100  ม 
 

  240,000 240,000 240,000 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอน

เขือง   หมูท่ี่ 8    สายจากที่

นายพิชิต บญุตามทนั –ถึงที่

นา นาย สา จ าปาแดง 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

72 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
ดอนเขือง   หมูํที่ 8   สายจาก
จากบ๎านดอนเขื่อง-ดอนปุาช๎า
เกํา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕  
(บาท) 

73 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,200  ม 

  160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านดอน
เขือง   หมูํที่ 8     สายจากท่ี  
นายโกมิน  แก๎วขํอนแกํน ถึงที่
นา นางสังวาล ชนะประสพ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

74 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 100  ม 
 

  240,000 240,000 240,000 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอน

เขือง   หมูท่ี่ 8    สายจากที่

ดอนปู่ตาบา้นดอนเขื่อง ถึง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

75 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๐.๕0 ม. 
  ยาว 1000 ม 
 

  420,๐๐๐ 420,๐๐๐ 420,๐๐๐ ถนนหินคลุก บ๎านดอนเขือง   
หมูํที่ 8     สายจากท่ี  
นายจอมศรีคนหาร ถึงที่นา 
นาง  สวําง บุญตามทัน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

76 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
ดอนเขือง   หมูํที่ 8   สายจาก
วัดดอนเขื่อง-ดอนมะหรี ่

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

77 โครงการพัฒนาแหลํง
น้ า  เพื่อการเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร 

ขุดลอกล าราง   ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ขุดลอกล าราง บ๎านดอนเขือง   
หมูํที่ 8   จากสวนอาหาร
สัตว-์ที่นา นาย ไล สุขแสน 

ประชาชนมี
แหลํงน้ า
เพื่อใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

78 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 8 บ๎านดอนเขือง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-216 สายจากวัดบ๎านอน
เขือง ถึงที่นายบุญศรี ตี
ประเคน        

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

79 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล, ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไมํ
น๎อยกวํา 860.00 ตาราง 
เมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล. กํอสรา๎ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
8 บ๎านดอนเขือง รหสัทาง
หลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 70-205 

สายจากวดับ๎านดอนเขือง ถึง
นายประยงค์ ถมปดั  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

80 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
เหลําฝูาย   หมูํที่   9   สาย
ห๎าแยกนาย หวัน ดาษดื่น ถึง
ที่ นาย ทองสี  พิมท์ทอง 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

81 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนนุการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
เหลําฝูาย   หมูํที่   9   สาย
ห๎าแยกนาย หวัน ดาษดื่น  ถึง
บ๎านนาย วิชัย พิมท์ทอง 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

82 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 

  ๓00,๐๐๐ ๓00,๐๐๐ ๓00,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล.จาก จุดที่1 สี่แยกบ๎าน 
นายสุบัน ภูนารี  ถึงที่นา นาง
สุวรรณ ดาษดื่น 
    จุดที่ 2 จากสี่แยกบ๎าน 
นาง  ภาวดี ทับเหล็ก ถึงห๎า
แยก นาย หวัน ดาษดื่น 

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

83 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

  120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ ซํอมแซมถนน คสล. บ๎านเหลํา
ฝูาย  หมูํที่ 9 สามแยก นาง 
ปาริชาติ พิมท์ทอง ถึง ดอนปูุ
ตา 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

84 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนดินลงลูกรัง. 
จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 1,000  ม 

  150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ถนนดินลงดินลูกรัง บ๎านเหลํา
ฝูาย  หมูํที่9  จากห๎าแยก 
นาย หวัง ดาษดื่น ถึงโนนง้ิว 
  

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

85 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
เหลําฝูาย   หมูํที่   9   สาม
แยก นาย ชาญวิทย์ มาลัย ถึง
บ๎าน นาย ขยัน พร๎อมจิตร 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

86 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 500  ม 
 

  210,๐๐๐ 210,๐๐๐ 210,๐๐๐ ถนนหินคลุก บ๎านเหลําฝูาย  
หมูํที่9  จากห๎าแยก นาย หวัง 
ดาษดื่น ถึงโนนง้ิวดอนปุุตา ถึง
สี่แยกนา นายค ามี หินทอง 
  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

87 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 9 บ๎านเหลําฝูาย 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 
70-300 สายข๎างโรงเรียน
บ๎านเหลําฝูาย ถึงวัดบ๎านเหลํา
ฝูาย        

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

88 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล, ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตาราง เมตร  

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 9 
บ๎านเหลําฝูาย รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-286 สาย
จากท่ีนายชาญวิทย์ มาลัย ถึง
ปุาชุมชนบ๎านเหลําฝูาย          

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

89 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 

  200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า 
คสล.บา๎นแหลํงแปูน   หมูํที่ 
10 สายจากนางจันทร์  สีหิน 
ถึง นายสงวน บัวศรี  

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

90 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

  ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ กํอสร๎างถนน คสล. บ๎านแหลํง
แปูน   หมูํที่ 10สายจากที่
นายค าพร สานนท์   ถึง  นาย
บัวลี  ต๎นค า 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

91 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
แหลํงแปูน   หมูํที่ 10   
โรงเรียนแหลํงแปูน- นาย
สมศักดิ์  ต๎นค า 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

92 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุน
การไฟฟูา

สํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
แหลํงแปูน   หมูํที่ 10   นาง
อัมพร กระบวนศร-ี นายส ารี  
สีหิน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

93 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนดิน จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๓.00 ม. 
  ยาว ๘๐0  ม 
 

  ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ กํอสร๎างถนนดินบ๎านแหลํง
แปูน   หมูํที่ 10  สายจากท่ี
นายอุทัย ล่ าสัน ถึง นางอัมพร  
ยาวะโนภาส 

 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

94 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุน
การไฟฟูา

สํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
แหลํงแปูน   หมูํที่ 10   นาง
เพ็ญภัทร จันทร์ทอง – วัดปุา
นาแก 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

95 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๓.00 ม. 
  ยาว ๘๐0  ม 

  150,,๐๐๐ 150,,๐๐๐ 150,,๐๐๐ กํอสร๎างถนนลูงรังบ๎านแหลํง
แปูน   หมูํที่ 10  สายจากท่ี
นายอุทัย ล่ าสัน ถึง นางอัมพร  
ยาวะโนภาส 

 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

96 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 10 
บ๎านแหลํงแปูน รหสัทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-310 สาย
จากถนนลาดยาง สายแจ๎ง
สนิท - แหลํงแปูน - กูํจาน ถึง
ปุาชุมชนบ๎านแหลํงแปูน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 
 
 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                              งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

97 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
345.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,380.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 10 บ๎านแหลํง
แปูน ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร รหสั
ทางหลวงท๎องถิ่น ยส.ถ 70-
322 สายข๎างโรงเรียนบ๎าน
แหลํงแปูน ถึงวัดบ๎านแหลํง
แปูน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 

 
 
 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

98 โครงการพัฒนาร เพื่อสํงเสรืมการออก
ก าลีงกาย 

ลานกีฬา   200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างลานกีฬา. บ๎านสม
สะอาด   หมูํที่ 11  
กํอสร๎างลานกีฬา 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

99 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟาูแสงสวําง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

-  อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟูาสายดับ บ๎าน
สมสะอาด   หมูํที่ 11 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

100 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา 
บ๎านสมสะอาด   หมูํที่ 11       
สายจากที ่นางประทุม 
เพิ่มพูล ถึงที่ นายจ ารสั แก๎ว
แฝด 

 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

 

ผ.๐2 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

101 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุน
การไฟฟูา
สํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎านสม
สะอาด   หมูํที่ 11       สาย
จากท่ี จากท่ี นาง มํวง น าภา 

ถึงที่ นางฉลอง ไชยนา 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยาํงทั่วถึง 

กองชําง 

102 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

  200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. 
บ๎านสมสะอาด   หมูํที่ 11  
จากท่ี นางสาวทองใบ ปัญญาใส 
ถึ่งที่ นาง หมอก ก่ิงชา 

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

103 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

  200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. 
บ๎านสมสะอาด   หมูํที่ 11  
จากท่ี นางจินตะนา ใจอํอน  ถึง
ที่นาง  นาง แก๎วแฝด 

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

104 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 500  ม 

  210,๐๐๐ 210,๐๐๐ 210,๐๐๐ ถนนหินคลุก บ๎านสมสะอาด   
หมูํที่ 11  จากท่ี นางสาวนงนุช  
วงเวียน ถึงที่ นางหมอก กิ่งชา  

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

105 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนน คสล.ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตาราง เมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 11 
บ๎านสมสะอาด รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-328 สาย
จากท่ีนายชาติ ชุมมา ถึงที่นาง
ละออ บุญพิมพ ์

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

106 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 285.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
1,410.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 11 บ๎านสม
สะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร สาย
จากวัดบ๎านสมสะอาด ถึงที่
นางสมจิตร กิ่งชา 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

107 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนดินลงดินลูกรัง. 
จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 600  ม 

  90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ กํอสร๎างถนนปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง  บ๎านหนอง
แสง  หมูํที่ ๑๒ จาก นาย
สุวรรณ หลักชัย ถึง นางบุญ
มี หลักชัย  
 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

108 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว ๑๓0  ม 
 

  240,000 240,000 240,000 กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองแสง  หมูํที่ ๑๒ สาย
นางสาว หมํอน พันเดช ถึง 
นางบุญมี หลักชัย 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

109 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จ านวน  
1 สาย กว๎าง 4.00 ม. 
  ยาว 2,000  ม 
 

  840,000 840,000 840,000 กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
หนองแสง  หมูํที่ ๑๒ สาย
วัดหนองแสง ถึงวัดดอนมะ
ยาง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

 

ผ.๐2 



 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

138 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๒.๔0 ม. 
  ยาว ๖๒ ม. 

  ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ . บ๎านเหลําฝูาย   หมูํที่ 15    
เสรมิผิวถนน คสล. จากแยก
หน๎าบ๎าน นายเคน กกฝาูย  ถึง
แยกหน๎าบ๎าน นายส าราญ  สุข
แสน 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

139 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟาูใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุน
การไฟฟูา

สํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
เหลําฝูาย   หมูํที่ 15    .ขยาย
เขตไฟฟูาการเกษตร จากท่ี อ.
รอยรัตน์  พึ่งกิจ ถึงที่นานาย
สวัสดิ์ กกฝูายแก๎ว ถึงที่นายหลดั 
พิมพ์ทอง 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

140 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกดิน จ านวน  
1 สาย กว๎าง ๓.00 ม. 
  ยาว ๔00 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ถนนดินถม บ๎านเหลําฝูาย   หมูํ
ที่ 15    สายจากที่นาย ทวี 
ไชยนา ถึงที่นานางทองพูน 
ดาษดื่น 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

141 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ท๎วมขังภายในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

  ๒๔๖,๐๐๐ ๒๔๖,๐๐๐ ๒๔๖,๐๐๐ กํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล.
บ๎านเหลําฝูาย   หมูํที่ 15    
สายที่นายพันธ์ แสงแก๎ว ถึงที่
บ๎านนาย สุภาพร  ครีล า 

น้ าระบายได๎
สะดวก 

กองชําง 

142 โครงการพัฒนาเขต
ไฟฟูา  เพื่อการเกษตร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

  อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

ขยายเขตจ าหนํายไฟฟูา บ๎าน
เหลําฝูาย   หมูํที่ 15          
สายจากที ่หน๎าบ๎าน นางทอง
พูน ดาษดื่น ถึงที่นา นาง คูณ  
พิมท์ทอง 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

143 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 280.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
1,400.00 ตารางเมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมูํที่ 15 บ๎านเหลํา
ฝูาย รหสัทางหลวงท๎องถิ่น 
ยส.ถ 1-0219 สายจากสวน
โนน หมูํที่ 15 บ๎านเหลําฝูาย 
ถึงที่นางหนูสิน ขันแก๎ว 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

144 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 283.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไมํน๎อยกวํา 
849.00 ตาราง เมตร 

_ _ 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

5๐0,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 15 
บ๎านเหลําฝูาย รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น ยส.ถ 70-397 สาย
จากท่ีนางมาลา ทรายทอง ถึง
ที่นายสุพล สุขแสน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

145 โครงการล๎อมรั้วบํอ
บ าบัดสิ่งปฏิกลูต าบล          
ลุมพุก  พร๎อมประต ู

เพื่อล๎อมรั้วบํอ
บ าบัดสิ่งปฏิกลู
ต าบล          ลุ
มพุก  พร๎อมประต ู

ยาว  222  ม. 
  สูง 100 ม. 

 200,000 
(อบต.) 

20๐,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ล๎อมรั้วบํอบ าบดัสิ่งปฏิกลู
ต าบลลุมพุก  พร๎อมประต ู

มีรั้วล๎อม
อยําง
ปลอดภัย 

กองชําง 

146 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล  พร๎อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าบาดาล
ด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให๎มีน้ าใช๎ใน
อุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาล  พร๎อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล
ด๎วยพลังงานแสงอาทิตย ์

 303,000 303,000 303,000 303,000 ขุดเจาะบํอบาดาล  พร๎อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูํ 1-
15 

มีน้ าใช๎ใน
อุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

147 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ในการเกษตร 

 กว๎าง 400 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

ขุดลอกล ารางสาธารณะ หมูํ ๑ 
-๑๕ 

มีที่กักเก็บ
น้ าในฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

148 โครงการพัฒนา
ระบบระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าท๎วมขังภายใน
หมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

๑,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

จ๎างเหมาลอกทํอระบาย
และรางระบายน้ าที่อุด
ตัน หมูํ ๑ – ๑๕ 

น้ าระบายไดส๎ะดวก กองชําง 

149 โครงการพัฒนา
ระบบระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าท๎วมขังภายใน
หมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 
 

1,00๐,000 
(อบต.) 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างรางระบายน้ า
หมูํ ๑ – ๑๕ 

น้ าระบายไดส๎ะดวก กองชําง 

150 โครงการพัฒนา
ระบบระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าท๎วมขังภายใน
หมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 
 

1,00๐,000 
(อบต.) 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างทํอระบายน้ าหมูํ 
๑ – ๑๕ 

น้ าระบายไดส๎ะดวก กองชําง 

151 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมูํบ๎าน  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างระบบ
ประปา 
จ านวน 1 จุด 

4,500,000 
  (กรมสํงเสริม
ฯ) 

4,500,000 
  (กรมสํงเสริม
ฯ 

4,500,000 
  (กรมสํงเสริม
ฯ) 

4,500,000 
  (กรมสํงเสริม
ฯ) 

4,500,000
(กรมสํงเสริม
ฯ) 

ติดตั้งระบบประปา ใน
เขต อบต.ลมุพุก หมูํ ๑ -
๑๕ 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กํอสร๎างถนนทุก
ประเภท เชํน 
ถนนลาดยาง,ถนนค
สล.,ถนนหินคลุก,
ถนนลูกรัง,ถนนดิน
ถม 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,00๐,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

กํอสร๎างถนนทุกประเภท 
เชํน ถนนลาดยาง,ถนนค
สล.,ถนนหินคลุก,ถนน
ลูกรัง,ถนนดินถม 
หมูํ ๑ – ๑๕ 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

153 โครงการพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม  

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซํอมแซมถนนทุก
ประเภท เชํน 
ถนนลาดยาง,ถนนค
สล.,ถนนหินคลุก,
ถนนลูกรัง,ถนนดิน
ถม 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 
 

1,00๐,000 
(อบต.) 
 

1,๐00,000 
(อบต.) 

1,๐00,000 
(อบต.) 

ซํอมแซมถนนทุก
ประเภท เชํน 
ถนนลาดยาง,ถนนคสล.,
ถนนหินคลุก,ถนนลูกรัง,
ถนนดินถม 
หมูํ ๑ – ๑๕ 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการพัฒนา
เขตไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สวํางสาธารณะ
(สายดับ) 
จ านวน  210 
จุด 

1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต. 

1,500,000 
(อบต. 

1,500,000 
(อบต. 

โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สวํางสาธารณะ(สายดับ) 
หมูํที่ ๑ –๑๕  (อุดหนุน 
กฟภ.จ.ยโสธร) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 

155 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมูํบ๎าน  

เพื่อให๎
ประชาชนได๎
ใช๎น้ าประปา
อยํางทั่วถึง 

หมูํที 1 - 15 400,000 
     (อบต.) 

400,000 
     (อบต.) 

400,000 
        (อบต.) 

400,000 
        (อบต.) 

400,000 
        (อบต.) 

อุดหนุนกิจการประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1– 15 
ในเขต อบต.ลุมพุก 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กองชําง 

 
 
 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

156 โครงการพัฒนา
เขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร   

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 1 สาย 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร หมูํที่1-
15( อุดหนุน กฟภ.จ.
ยโสธร) 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
เพื่อการเกษตร 

กองชําง 

157 โครงการพัฒนา
แหลํงน้ า
สาธารณะ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมในนาข๎าว 

กว๎าง 300 ม. 
ยาว  1,000  ม. 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต. 

700,000 
(อบต. 

700,000 
(อบต. 

โครงการขุดหนองน้ า
และขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะหมูํที่ 1- 15  

มีที่เก็บกักน้ าไว๎ใช๎ใน
ยามฤดูแล๎ง 

กองชําง 

158 โครงการพัฒนา
ระบบน้ าเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภยั 

ติดตั้งเครื่องท าน้ า
ดื่มประจ าหมูํบา๎น 
15 หมูํบ๎าน 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
ติดตั้งท าน้ าดืม่ประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 -15  

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ปลอดภัยในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชําง 

159 โครงการพัฒนา
ระบบน้ าเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภยั 

เจาะบาดาลแบบ
บํอตอก จ านวน 
15 หมูํบ๎าน 

    300,000 
         (อบต.) 

    300,000 
         (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

โครงการเจาะบาดาล
แบบบํอตอก หมูํที่ 1- 
15 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ปลอดภัยในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1    การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

160 โครงการพัฒนา
ระบบน้ าเพื่อ
อุปโภค - บริโภค 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภยั 

จ านวน 15 
หมูํบ๎าน 
 

    300,000 
         (อบต.) 

    300,000 
         (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

300,000 
       (อบต.) 

อุดหนุนการประปาสํวน
ภูมิภาคสาขามหาชนะ
ชัย 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ปลอดภัยในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองชําง 

161 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมูํบ๎าน  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎น้ าประปาอยําง
ทั่วถึง 

หมูํที 1 - 15 500,000 
     (อบต.) 

500,000 
     (อบต.) 

500,000 
        (อบต.) 

500,000 
        (อบต.) 

500,000 
        (อบต.) 

ขยายเขตทํอระบบ
จ าหนํายน้ าประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1– 15 
ในเขต อบต.ลุมพุก 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กองชําง 

162 โครงการพัฒนา
แหลํงน้ า
สาธารณะ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมในนาข๎าว 

กว๎าง 300 ม. 
ยาว  1,000  ม. 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต. 

700,000 
(อบต. 

700,000 
(อบต. 

ขุดลอกวัชพืชในหนอง
น้ าสาธารณะหมูํที่ 1- 
15  

มีที่เก็บกักน้ าไว๎ใช๎ใน
ยามฤดูแล๎ง 

กองชําง 

163 โครงการพัฒนา
ระบบระบายน้ า 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมขังในนาข๎าว
ของเกษตรกร 

วางทํอระบายน้ า
ตามจุดตํางๆของ
ห๎วยเขมร 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต. 

200,000 
(อบต. 

200,000 
(อบต. 

วางทํอระบายน้ าตามจุด
ตํางๆ หมูํที่ ๑-๑๕ 

น้ าระบายไดส๎ะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 

 

ผ.๐๒ 



 

 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
     2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียว 
  แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันส าคญั
ทางศาสนา เชํน วัน
เข๎าพรรษา  วันออก
พรรษา 

เพื่อถวายเทียน
เข๎าพรรษา 

ผ๎าไตรและถวายเครื่อง
สักการะตํางๆ 

วัดในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุมพุก 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

-จัดซื้อเทียนพรรษา
และถวายเทียนให๎กับ
วัดในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุก 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
อันดีงาม
ตํอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลลุ
มพุกรํวม
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

-จัดกิจกรรมโดยให๎แตํ
ละหมูํบ๎านเข๎ารํวม
ประกวดกิจกรรมตํางๆ
ที่อบต.ลุมพุกก าหนด 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
อันดีงาม
ตํอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดังานวัน
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อให๎ความส าคญักับ
ผู๎สูงวัย 

ผู๎สูงอายุใน
ต าบลลุมพุก 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

-ก าหนดให๎ผู๎สูงอายุเข๎า
รํวมกิจกรรมบริเวณ
ลาน ที่ท าการอบต.ลุ
มพุก 

ผู๎สูงอายไุด๎
รับขวัญ
และ
ก าลังใจจาก
การจัดงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
     2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียว 
  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเข๎าคําย
พุทธบุตร-พุทธธรรม 

เพื่ออบรม สํงเสริมให๎
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปได๎

ตระหนักถึงความส าคญั
ของพุทธศาสนาและการ
อยูํรํวมกันในสังคมอยําง

มีความสุข 

นักเรียน 
เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป
ในต าบลลมุพุก 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

-จัดกิจกรรมอบรมให๎กับนักเรียน 
เยาวชน ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลลุมพุกเข๎ารํวมปฏิบตัิธรรม 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปมี
จิตใจเบิกบานอัน
น าไปสูสํังคม
รํมเย็นนําอยู ํ

กอง
การศึกษา
ฯ 

5 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณี เชํน  
ประเพณีบุญบั้งไฟ  
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานบญุประเพณี
ส าคัญของไทย 

15  หมูํบา๎นใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุมพุก 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

-อุดหนุนงบประมาณให๎กับ
คณะกรรมการหมูํบ๎านเพื่อบริหาร
จัดการในด๎านตํางๆ 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งามตํอไป 

กอง
การศึกษา
ฯ 

6 โครงการจดังานวัน
สงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์  สํงเสรมิ
ประเพณี  วันสงกรานต ์

ผู๎สูงอายุ 
ประชาชนท่ัวไป
ในต าบลลมุพุก 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

60,000 

(อบต.) 

-ก าหนดให๎ผู๎สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมกิจกรรม
บริเวณลาน ที่ท าการอบต.ลุมพุก 

สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีที่ส าคญั
ของไทย 

กอง
การศึกษา
ฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาต ิ

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรู๎จัก
และเรียนรูเ๎กี่ยวกับ
กิจกรรมตํางๆในวัน

ส าคัญดังกลําว 

เด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของ  

อบต.ลุมพกุ ทั้ง 
5 โรงเรียน 

80,000 

(อบต.) 

80,000 

(อบต.) 

80,000 

(อบต.) 

80,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหํงชาติ ประกอบด๎วย 

-กิจกรรมนันทนาการ
ตํางๆ 

-แขํงขันประกวดภาษา
เพื่อเตรียมเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน  

นักเรียนได๎
พัฒนา
ศักยภาพใน
การรํวม
กิจกรรม
ดังกลําว 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 โครงการสํงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่
แข็งแรงสมวัย 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได๎รับ
อาหารเสริม(นม)
ทุกคนตั้งแตํ
ระดับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจนถึง ป.
6 

1,600,00
0 

เงินอุดหนุน 

1,600,00
0 

เงินอุดหนุน 

1,600,00
0 

เงินอุดหนุน 

1,600,00
0 

เงินอุดหนุน 

60,000 

(อบต.) 

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)
เพื่อแจกจํายให๎กับเด็ก
นักเรียนตั้งแตํระดับช้ัน
กํอนปฐมวัยจนถึง ป.6 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดี 
มีสุขภาพ
แข็งแรง สมวัย 

กอง 

การศึกษาฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
    แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสํงเสริม
โภชนาการเด็ก 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
สารอาหารครบทั้ง 
5 หมูํถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ 

 

จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได๎รับอาหารเสริม(นม)
ทุกคนตั้งแตํระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จนถึง ป.6 

1,700,000 

เงินอุดหนุน 

1,700,000 

เงินอุดหนุน 

1,700,000 

เงินอุดหนุน 

1,700,000 

เงินอุดหนุน 

1,700,000 

เงินอุดหนุน 

1.จัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 
2.อุดหนุนงบประมาณ
สมทบแกํโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นที่
เพื่อน าไปจัดหาอาหาร
กลางวันแกํนักเรียน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง 
สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาจ านวน 
2 ศูนย์ 

250,000 

เงินอุดหนุน 

250,000 

เงินอุดหนุน 

250,000 

เงินอุดหนุน 

250,000 

เงินอุดหนุน 

250,000 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามงบประมาณที่
ได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

           ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
     แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 
ศูนย์ 

เพื่อให๎เด็กมี
สิ่งแวดล๎อมท่ีเหมาะ
ตํอพัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  2 ศูนย ์

100,000 

    (อบต.) 

100,000 

    (อบต.)   

100,000 

    (อบต.) 

100,000 

     (อบต.) 

100,000 

    (อบต.) 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย์ 

พัฒนาการเรียนรู๎
ของเด็กสูงข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนโครงการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหายาเสพ
ติดในโรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.)ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.ลุมพุก 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
โรงเรียน 

5  โรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของอบต.ลุมพุก 

100,000 

    (อบต.) 

100,000 

    (อบต.) 

100,000 

     (อบต.)         

100,000 

 (อบต.) 

100,000 

    (อบต.) 

อุดหนุน
โครงการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายา
เสพติดใน
โรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.)ในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.ลุมพุก 

เด็กนักเรยีนไมยํุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

ผ.๐๒ 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
     แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสํงเสริมทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสํงเสริมทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
อบต.ลุมพุก 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

     (อบต.) 

100,000 

     (อบต.) 

100,000 

     (อบต.) 

อุดหนุน 5 
โรงเรียนเพื่อ
สํงเสริมให๎ท า
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ทักษะการเรยีนรู๎
ของเด็กให๎รู๎จัก
ความพอเพียง พอ
อยูํ พอกิน 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 โครงการแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์   

เพื่อเชื่อมความ

สัมพันธไมตรีและ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างอบต.

ในอ าเภอค าเขื่อน

แก้ว 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ใน

อ าเภอค าเขื่อน

แก้วทุกแห่ง 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

     (อบต.) 

80,000 

     (อบต.) 

80,000 

     (อบต.) 

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอค าเขื่อน

แก้วทุกแห่งเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬา 

สร้างความ

สามัคคีและ

แลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่าง

อบต. 

กอง

การศึกษาฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
     แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ด้านกฬีา 

เพื่อสง่เสริมให้

ประชาชนมสีุขภาพ

แข็งแรงและใชเ้วลา

วา่งให้เกิดประโยชน ์

เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

สนใจเลน่กีฬา

มากขึ้น 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

      (อบต.) 

80,000 

      (อบต.) 

จัดซือ้อุปกรณ์

กีฬาให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย

ในเขตต าบลลุ

มพุก 

เยาวชน 

ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกก าลังกายให้กับ

ประชาชนต าบลลุมพุก 

เพื่อสง่เสริมสุขภาพ

ให้กับประชาชน มี

ร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

ประชาชนใน

เขตต าบล 

ลุมพุกมีเครื่อง

ออกก าลังกาย 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

จัดซือ้เครื่อง

ออกก าลัง

กายให้กับ

ประชาชน

ต าบลลุมพุก 

เยาวชน 

ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
     แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการอบรมสง่เสริม

การออกก าลังกาย

ให้กับประชาชนต าบล   

ลุมพุก 

เพื่อสง่เสริมสุขภาพ

ให้กับประชาชน มี

ร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

ประชาชนท่ัวไป

ผู้สูงอาย ุ

50,000          

(อบต.) 

50,000          

(อบต.) 

50,000          

(อบต.) 

50,000          

(อบต.) 

50,000          

(อบต.) 

อบรมสง่เสริม

การออกก าลัง

กายให้กับ

ประชาชนต าบลลุ

มพุก 

เยาวชน 

ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
ตํางๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมูํที่ 8,9 

400,000 

      (อบต.) 

400,000 

       (อบต.) 

400,000 

       (อบต.) 

400,000 

       (อบต.) 

400,000 

       (อบต.) 

สนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารถานศึกษา 

เด็กนักเรยีนวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การศึกษาเลําเรยีน 

กอง
การศึกษาฯ 

13 คําจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) 

เพื่อสํงเสริม ทักษะ 
พัฒนาการและการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมูํที่ 8,9 

 100,000 

      (อบต.) 

 100,000 

       (อบต.) 

 100,000 

       (อบต.) 

 100,000 

       (อบต.) 

 100,000 

       (อบต.) 

จัดสรรคําจัดการ
เรียนการสอน(ราย
หัว)ให๎กับเด็ก
นักเรียนทั้ง 2 ศูนย์ 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
การสํงเสริมทักษะ 

และพัฒนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3           
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
    แผนงานการศึกษา 

  

ผ.๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 คําไฟฟูา เป็นคําไฟฟูาที่ใช๎
บริหารจดัการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
หมูํที่8,9 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ
ที่ 8,9 

50,000              
(อบต.) 

50,000              
(อบต.) 

50,000              
(อบต.) 

50,000              
(อบต.) 

50,000              
(อบต.) 

จํายคําไฟฟูาให๎กบั
(กฟภ.จ.ยโสธร) 

การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

15 คําน้ าประปา เป็นคําน้ าประปา
ส าหรับใช๎ในศูนย์
พัฒนาเด็ก หมูํที่

8,9 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ
ที่ 8,9 

50,000         
(อบต.) 

50,000         
(อบต.) 

50,000         
(อบต.) 

50,000         
(อบต.) 

50,000         
(อบต.) 

จํายคําน้ าประปา
กลุํมประปาบ๎าน
ดอนเขืองและบ๎าน
เหลําฝูาย 

การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

16 คําเชําใช๎คูํสาย
อินเตอร์เนต็ต าบล 

เป็นคําเชําใช๎คูํสาย
อินเตอร์เนต็ต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ
ที่ 8,9 

280,000         
(อบต.) 

280,000         
(อบต.) 

280,000         
(อบต.) 

280,000         
(อบต.) 

280,000         
(อบต.) 

จํายคําเชําใช๎คูํสาย
อินเตอร์เนต็ต าบล
(บริษัทTOTจ ากัด
มหาชน) 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตํอสื่อสาร

ทางราชการ 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
           3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
             แผนงานการศึกษา 

ผ.๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการฝึก
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์น๎อยสูํ
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาการใช๎
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเตรียมสูํ
อาเซียน 

5 โรงเรียนรับผิดชอบ 150,000          
(อบต.) 

150,000          
(อบต.) 

150,000          
(อบต.) 

150,000          
(อบต.) 

150,000          
(อบต.) 

อุดหนุน
โครงการฝึก
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์น๎อย
สูํอาเซียน 

เด็กนักเรยีนมี
ทักษะที่ถูกต๎องใน

การใช๎
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

   แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดการขยะ
ในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนรักษาความ
สะอาดภายในชุมขน 

15  หมูํบ๎าน 50,000 

     (อบต.) 

50,000 

      (อบต.) 

50,000 

       (อบต.) 

50,000 

       (อบต.) 

50,000 

       (อบต.) 

อบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในการ
จัดการขยะ  และ
แก๎ไขปัญหาขยะ 

หมูํบ๎านในต าบลลุ
มพุกสะอาดนาํอยู ํ

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ 

เพื่อควบคุมโรคติดตํอที่
แพรํระบาด 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมีที่ใช๎
ส าหรับการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

-จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เชํน 
ทรายอะเบท 
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า น้ ายา
พํนหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย 

ควบคุมการแพรํ
ระบาดของ
โรคตดิตํอท่ีเกิด
จากยุงและสุนัข 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแขง็ของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
       แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์กิจกรรม
เกี่ยวกับการปูองกันโรค
เอดส ์

เพื่อให๎ประชาชน
รู๎จักการปูองกัน
เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ 

ประชาชนได๎ความรู๎ 100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

     (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโรค
เอดส์รํวมกับ
ประชาชน 

ประชาชนรู๎จักการ
ปูองกันในการมี
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4 โครงการสนับสนุนและ
สํงเสริมกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถเข๎าถึงการ
บริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานอยําง
ทั่วถึง 

หมูํบ๎านที่ได๎รับการ
จัดบริการทาง
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐานจ านวน 15 
หมูํบ๎าน 

112,500 

เงินอุดหนุน 

112,500 

เงินอุดหนุน 

112,500 

เงินอุดหนุน 

112,500 

เงินอุดหนุน 

112,500 

เงินอุดหนุน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให๎กับ อสม.หมูํ
ที่ 1- 15 
หมูํบ๎านๆละ 
7,500 บาท 

ประชาชนเข๎าถึง
การบริการ
สาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานอยํางท่ัวถึง 

 

 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแขง็ของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
       แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
ประชาชนในต าบลลุมพุก 

เพื่อสร๎างเสริม
สุขภาพให๎กับ
ประชาชาชนใน
ต าบลลุมพุก 

มีรํางกายที่แข็งแรง 
ปลอดจากโรค 

ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมสุขภาพทั้ง 

15 หมูํบ๎าน 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุ
มพุก 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

6 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ ผู๎บริหาร
พนักงานสํวนต าบล 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพของ
ผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบล 

ผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบลองค์การ
บริหารสํวนต าบลลุ
มพุก 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให๎แกํ 
ผู๎บริหารและ
พนักงานสํวน
ต าบล 

ผู๎บริหารพนักงาน
สํวนต าบลมี
สุขภาพ แข็งแรง  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7 โครงการแปลงสาธิต ปลูก
แตงโมอินทรีย์ปลอด
สารพิษ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนปลูก
แตงโมปลอด
สารพิษ 

ประชาชน 15  
หมูํบ๎าน 

 

30,000 

      (อบต.) 

30,000 

       (อบต.) 

30,000 

       (อบต.) 

30,000 

       (อบต.) 

30,000 

       (อบต.) 

จัดท าแปลง
สาธิตปลูก
แตงโมอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 

ประชาชนได๎
รับประทานแตงโม
ปลอดสารพิษ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแขง็ของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
       แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการกินถูกหลัก ผัก
ปลอดภัย หาํงไกลโรค 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพประชาชน
หํางไกลโรค 

ประชาชน 15 
หมูํบ๎านมีการเอาใจ
ใสํสุขภาพตัวเอง
มากขึ้น 

20,000 

         
(อบต.) 

20,000 

         
(อบต.) 

20,000 

         
(อบต.) 

20,000         
(อบต.) 

20,000         
(อบต.) 

จัดอบรมให๎
ความรู๎แกํ 

อสม.หมูํบ๎าน
เพื่อน าความรู๎
ไปเผยแพรํ 

ประชาชนมี
รํางกาย แข็งแรง  

ปราศจากโรคภยั 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

9 โครงการตรวจคณุภาพ
น้ าประปาชุมชน 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพประชาชน
หํางไกลโรค 

ประชาชน 15 
หมูํบ๎านมีการเอาใจ
ใสํสุขภาพตัวเอง
มากขึ้น 

20,000 

      (อบต.) 

20,000 

       (อบต.) 

20,000 

       (อบต.) 

20,000 

       (อบต.) 

20,000 

      (อบต.) 

อบรมให๎ความรู๎
กับประชาชน
ในการดูแลเอา
ใจใสํสุขภาพ
ของตนเอง 

ประชาชนมี
รํางกาย แข็งแรง  

ปราศจากโรคภยั 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 

 

 

 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแกไ๎ขปัญหาภัย
แล๎ง 

เพื่อให๎ราษฎรมี
ภาชนะในการอุปโภค-

บริโภค  

แจกจํายน้ า
ให๎กับประชาชน 
ทั้ง15 หมูํบ๎าน 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

แจกจํายน้ า
ให๎กับประชาชน
ทั้ง 15 หมูํบ๎าน 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค-บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกายและอุปกรณ์
ส าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.ได๎ชุด
ปฏิบัติงานครบ
ทั้ง176  นาย 

300,000 

       
(อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

     (อบต.) 

300,000 

     (อบต.) 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกายให๎กับ
สมาชิกอปพร.
จ านวน 176 
นาย 

สมาชิกอปพร.ปฏิบตัิ
หน๎าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัซื้อถังดับเพลิง
และน้ ายาเคมดีับเพลิง 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมกรณีเกดิ

อัคคีภัย 

โรงเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และอบต.ลุมพุก 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

จัดซื้อถัง
ดับเพลิงและ
น้ ายาเคมี
ดับเพลิง 

นักเรียน - ครูและ
เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับ
ความปลอดภัย 

ส านักปลดั 

 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสรา๎งความเป็นธรรมในสังคม 

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 
 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
“หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู๎ชีพ
กู๎ภัย”(OTOS) 

เพื่อให๎มีการเตรียม
ความพร๎อมส าหรับ

เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงาน 

ชุดปฏิบัติการ
“หนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู๎ชีพก๎ูภัย”

(OTOS) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน“หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู๎
ชีพก๎ูภัย
(OTOS) 

สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดังานวัน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

เพื่อเป็นการสร๎างขวัญ
และก าลังใจให๎กับ อป

พร.ในการปฏิบตัิ
หน๎าท่ีเพื่อสํวนรวม 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

จัดกิจกรรม
ให๎กับ อปพร.มี
สํวนรวมในการ
พบปะ
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

อปพร.มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลดั 

6 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ 
CCTV  พร๎อมอุปกรณ์

ครบชุด 

ในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุมพุก 

900,000 

       
(อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

900,000 

    (อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

ติดตั้งกล๎อง
วงจรปิด CCTV  
พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด หมูํ 1  
-  15 

ประชาชนมีความ
ภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 



 

 

                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสรา๎งความเป็นธรรมในสังคม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ผ.๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารสํวนต าบลลมุพุก 

 

เพื่อเสรมิสร๎างศักยภาพ
และความเข๎มแข็งให๎แกํ

องค์การบริหารสํวน
ต าบลลุมพุก  ให๎มี
บุคลากรทีส่ามารถ

ปฏิบัติหน๎าท่ีชํวยเหลือ
เจ๎าพนักงานในการ

ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ได๎อยาํงมี

ประสิทธิภาพ 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบล            
ลุมพุก  จ านวน  
50 คน 

 

- - 130,000 

(อบต.) 

130,000 

(อบต.) 

130,000 

(อบต.) 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ความรู๎และทักษะการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎กบั 
ประชาชนที่ประสงค์
จะเข๎ารับการฝึก                       

สามารถ
ชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสรา๎งความเป็นธรรมในสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน 

“อาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน”(อปพร.) 

 

เพื่อให๎มีการเตรียม
ความพร๎อมส าหรับ

เจ๎าหน๎าท่ี 

ผู๎ปฏิบัติงาน 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน(อปพร.) 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ความรู๎และทักษะการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎กับ              
-ประชาชนที่ประสงค์
จะเข๎ารับการฝึกราย
ใหมํ                       
-ฝึกอบรมทบทวน
ให๎กับสมาชิกอปพร.
รายเกํา 

สามารถ
ชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

8 โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ของ อบต.ลุมพุก 

เพื่อให๎บริการ
ประชาชนได๎ทันทํวงที 

ประชาชน
ผู๎รับบริการ 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

ให๎บริการประชาชนใน
ด๎านการแพทย์ฉุกเฉิน 

สามารถ
ชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแกไ๎ขปัญหาภัย
แล๎ง 

เพื่อให๎ราษฎรมี
ภาชนะในการอุปโภค-

บริโภค  

แจกจํายน้ า
ให๎กับประชาชน 
ทั้ง15 หมูํบ๎าน 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

20,000 

(อบต.) 

แจกจํายน้ า
ให๎กับประชาชน
ทั้ง 15 หมูํบ๎าน 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค-บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกายและอุปกรณ์
ส าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.ได๎ชุด
ปฏิบัติงานครบ
ทั้ง176  นาย 

300,000 

       
(อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

     (อบต.) 

300,000 

     (อบต.) 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกายให๎กับ
สมาชิกอปพร.
จ านวน 176 
นาย 

สมาชิกอปพร.ปฏิบตัิ
หน๎าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัซื้อถังดับเพลิง
และน้ ายาเคมดีับเพลิง 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมกรณีเกดิ

อัคคีภัย 

โรงเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และอบต.ลุมพุก 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

100,000 

      (อบต.) 

จัดซื้อถัง
ดับเพลิงและ
น้ ายาเคมี
ดับเพลิง 

นักเรียน - ครูและ
เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับ
ความปลอดภัย 

ส านักปลดั 

ผ.๐๒ 



 

 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
“หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู๎ชีพ
กู๎ภัย”(OTOS) 

เพื่อให๎มีการเตรียม
ความพร๎อมส าหรับ

เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงาน 

ชุดปฏิบัติการ
“หนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู๎ชีพก๎ูภัย”

(OTOS) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน“หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู๎
ชีพก๎ูภัย(OTOS) 

สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนทีประสบ
ภัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 

    3. ยทุธศาสตร์การยกระดบัคณุภาพชีวติ  เสริมสร้างความเข้มแขง็ของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดังานวัน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

เพื่อเป็นการสร๎างขวัญ
และก าลังใจให๎กับ อป

พร.ในการปฏิบตัิ
หน๎าท่ีเพื่อสํวนรวม 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

30,000 

(อปพร.) 

จัดกิจกรรม
ให๎กับ อปพร.มี
สํวนรวมในการ
พบปะ
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

อปพร.มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลดั 

6 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ 
CCTV  พร๎อมอุปกรณ์

ครบชุด 

ในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุมพุก 

900,000 

       
(อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

900,000 

    (อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

900,000 

       (อบต.) 

ติดตั้งกล๎อง
วงจรปิด CCTV  
พร๎อมอุปกรณ์
ครบชุด หมูํ 1  
-  15 

ประชาชนมีความ
ภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 



 

 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 

    3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสรา๎งความเป็นธรรมในสังคม 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน 

“อาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน”(อปพร.) 

 

เพื่อให๎มีการเตรียม
ความพร๎อมส าหรับ

เจ๎าหน๎าท่ี 

ผู๎ปฏิบัติงาน 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน(อปพร.) 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ความรู๎และทักษะการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎กับ              
-ประชาชนที่ประสงค์
จะเข๎ารับการฝึกราย
ใหมํ                       
-ฝึกอบรมทบทวน
ให๎กับสมาชิกอปพร.
รายเกํา 

สามารถ
ชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

8 โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ของ อบต.ลุมพุก 

เพื่อให๎บริการ
ประชาชนได๎ทันทํวงที 

ประชาชน
ผู๎รับบริการ 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

ให๎บริการประชาชนใน
ด๎านการแพทย์ฉุกเฉิน 

สามารถ
ชํวยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลปี่ใหมํและ
สงกรานต ์

เพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของผู๎ใช๎รถใช๎
ถนน 

ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ
จ านวน  2  จุด 
หมูํที่  10,และสี่
แยกไฟแดง
อ าเภอค าเขื่อน
แก๎ว 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

อบต.รํวมกับ
ผู๎น าท๎องถิ่น 
ผู๎น าท๎องที่ อป
พร.จัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนโดยการตั้ง
จุดบริการ
ประชาชน
ในชํวงเทศกาล
ปีใหมํและ
สงกรานต์ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช๎
รถใช๎ถนนในชํวง
เทศกาล 

ส านักปลดั 

 

 

 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

 

 

 

เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความสามัคคีและ
จงรักภักดี ตํอสถาบัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ภายในชุมชน 

30,000 

       อบต.) 

30,000 

       อบต.) 

30,000 

       (อบต.) 

30,000 

      (อบต.) 

30,000 

      (อบต.) 

อบรมให๎ความรู๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย
หมูํบ๎านละ 10 คน  

เกิดความสามัคคี
ภายในชุมชน/
หมูํบ๎านและมี
ความจงรักภักดีตํอ
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

ส านักปลดั 

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การปกครอง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
ระบบประชาธิปไตย 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

ลุมพุก 

40,000 

(อบต.) 

40,000 

(อบต.) 

40,000 

(อบต.) 

40,000 

(อบต.) 

40,000 

       (อบต.) 

-จัดอบรมให๎
ความรู๎ทางการ
เมือง การปกครอง  
และจัดเวที
ประชาคม 
ประชามติให๎กับ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง ใน
ระบบ
ประชาธิปไตย มาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 

     3. ยทุธศาสตร์การยกระดบัคณุภาพชีวติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์กิจกรรม
การปูองกันยาเสพติด 

เพื่อให๎เยาวชน 
ประชาชน รู๎จักโทษ
ของยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พื้นที่อบต.ลุมพุก
หํางไกลยาเสพ

ติด 

20,000 
(อบต.) 

20,000
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000
(อบต.) 

20,000
(อบต.) 

เดินรณรงค์ ให๎
ความรู๎ความเข๎าใจ 
เกีย่วกับยาเสพติด 

เยาวชนประชาชน 
หํางไกลจากยาเสพติด 

ส านักปลดั 

5 โครงการสํงเสริมศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ค าเขื่อนแก๎ว(ศพส.อ.ค า
เขื่อนแก๎ว) 

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน
หํางไกลจากยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พื้นที่อบต.            

ลุมพุกหํางไกล
ยาเสพตดิ 

 

50,000
(อบต.) 

50,000
(อบต.) 

50,000
(อบต.) 

50,000  
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอค า
เขื่อนแก๎ว(ศพส .
อ.ค าเขื่อนแก๎ว) 

ประชาชนมีความรู๎ ถึง
อันตรายและโทษของสิ่ง
เสพติด 

ส านักปลดั 

6 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟู/ผูต๎ิด
ยาเสพตดิ 

 

ผู๎ติดยาเสพติด 70,000
(อบต.) 

70,000
(อบต.) 

70,00๐
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000
(อบต.) 

อุดหนุน ศป.ปส.
อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว 

ผู๎ติดยาเสพติดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลด ละ เลิก 
การใช๎สารเสพตดิ 

ส านักปลดั 

ผ.๐๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม    
  แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาต๎านยาเสพติด 

เพื่อให๎เยาวชนสนใจ
กีฬาและหํางไกลจาก

ยาเสพตดิ 

เยาวชนในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารสํวน

ต าบลลุมพุกเข๎า
รํวมกิจกรรม

แขํงขัน 

80,00๐
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000         
(อบต.) 

80,00๐ 
(อบต.) 

80,00๐ 
(อบต.)  

จัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาภายในต าบลลุ
มพุกโดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็น
เยาวชนและประชาชน
ภายในต าบล 

เยาวชน
สนใจกีฬา
มากขึ้นและ
ใช๎เวลาวําง
ให๎เป็น
ประโยชน์
และ
หํางไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 จัดสรรเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุ 
ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส ์

เพื่อให๎สวัสดิการกับ
ผู๎สูงอาย ุ

กลุํมเปูาหมายที่
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ               
-ผูส๎ูงอายุ
ประมาณ 
1,225 คน       
-ผู๎พิการ
ประมาณ 374 
คน                  
-ผู๎ปุวยเอดส์
ประมาณ 9 คน 

 

12,700,000 

   (อบต.) 

12,700,000 

   (อบต.) 

12,700,000 

   (อบต.) 

12,700,000 

      (อบต.) 

12,700,000 

      (อบต.) 

จัดหาเงินเบีย้
ยังชีพให๎กับ
คนชรา คน
พิการ และ
ผู๎ปุวยโรคเอดส์
ที่ได๎ขึ้น
ทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
ผู๎ปุวยเอดส์ จะมี
ขวัญและก าลังใจดี
ขึ้นและชํวย
บรรเทาความ
เดือดร๎อน 

     กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
ผู๎ปุวยเอดส์และ
ผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม 

เพื่อให๎ผู๎ด๎อยโอกาสใน
สังคมมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
ผู๎ปุวยเอดส์และ
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
สังคม 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

จัดหาเครื่อง
อุปโภคบริโภค
ให๎แกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการกํอสร๎าง/
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร๎ ผู๎
พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎ผู๎ยากไร๎ได๎มีที่
อยูํอาศัย 

บ๎านท๎องถิ่นไทย
จ านวน 1 หลัง 

 

 

 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

กํอสร๎างบ๎าน
ให๎กับผู๎ยากไร๎ที่
ผํานหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข๎อง
จ านวน 1 หลัง 

ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ
และด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  กองชําง 

 
 

ผ.๐๒ 



 

 

 

ยุทธศรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) 

                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

จ. าสตรจ์ังหวัดที่ 3 
ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 

     3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพชีวิต  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการบ าบดัทุกข์ 
บ ารุงสุข เพื่อแก๎ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูํของ
ประชาชน 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูํ
ของประชาชน 

ประชาชน
ยากจนในเขต
ต าบลลุมพุก 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

บรรเทาความ
เดือดร๎อน
ให๎กับ
ประชาชนตาม
อ านาจหน๎าที่ 

ประชาชนยากจน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 
 
 
 

ผ.๐๒ 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

ศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลย ี

การเกษตร
ประจ าต าบลลุ
มพุก 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

อุดหนุน
ศูนย์บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยี   
การเกษตร
ประจ าต าบ         
ลุมพุก 

เป็นศูนย์กลางใน
การประสานงาน
ด๎านการเกษตร
ประจ าต าบล 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมอาชีพที่
ได๎รับการ
อุดหนุนอยําง
น๎อยจ านวน 15 
กลุํม 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
สํงเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน หมูํที่ 1 
-15 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

3 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

 

กลุํมเย็บผ๎า หมูํ
ที่ 1-15 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
เย็บผ๎า หมูํที่ 
4,5,14 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 



 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
หมูํที่ 1-15 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
ปลูกผักปลอด
สารพิษ หมูํที่ 
1-15 

 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมเลี้ยงโคขุน 
หมูํที่ 
5,7,8,9,14 

 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
เลี้ยงโคขุน หมูํ
ที่5,7,8,9,14 

 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ 

สังคม 

6 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมสตรี หมูํที่ 
1-15 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

30,000 

(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
สตรี หมูํที่ 1-
15 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมศูนยเ์มลด็
พันธุ์ข๎าวชุมชน 
หมูํที่ 9,15 

30,000
(อบต.) 

 30,000
(อบต.) 

30,000
(อบต.) 

30,000
(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข๎าวชุมชน หมูํ
ที่ 9,15 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมท าปุ๋ย
ชีวภาพ ประจ า
ต าบลลุมพุก 

50,000
(อบต.) 

 50,000
(อบต.) 

50,000
(อบต.) 

50,000
(อบต.) 

อุดหนุนกลุํมท า
ปุ๋ยชีวภาพ 
ประจ าต าบล   
ลุมพุก 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมอาชีพใน
ต าบลมพุก 

80,000
(อบต.) 

 80,000
(อบต.) 

80,000
(อบต.) 

80,000
(อบต.) 

อุดหนุนกลุํม
อาชีพในต าบล
ลุมพุก 

ราษฎรมีอาชีพเพือ่
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

สํวนสวัสดิการ 

สังคม 

10 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

กลุํมท าน้ าพริก
หมูํที่ 9,15 

30,000
(อบต.) 

 30,000
(อบต.) 

30,000
(อบต.) 

30,000
(อบต.) 

อุดหนุนกลุํมท า
น้ าพริกหมูํที่ 
9,15 

ราษฎรมีอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-๎ลด
รายจําย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
วัสด ุ

เพื่อให๎มีวัสดุ
ส านักงานใช๎
อยํางเพียงพอ 

ใช๎ภายในส านักงาน เชํน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ปากกา  และ

วัสดุอื่นๆ 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

-จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน วัสดุ
เชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นและ
วัสดุอื่นๆที่
จ าเป็นในการ
บริหารจดัการ
เพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพ 

มีวัสดุพร๎อมใช๎
ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ ์

เพื่อให๎มี
ครุภณัฑ์

ส านักงานใช๎
อยํางเพียงพอ 

โต๏ะ  เก๎าอ้ี  ตู๎เหล็กเก็บ
เอกสาร เครื่องถํายเอกสาร  
เครื่องแฟกซ์เครื่องพํนหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ๎า ตู๎เย็น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องกรอกน้ า 
เครื่องดูดฝุุน ถังต๎มน้ าไฟฟูา 
แทํนบรรยาย 
(โพเดียม) แอมป์พร๎อมเครื่อง
เสียงตดิรถยนต์  
ชุดกล๎องวงจรปิด   

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

-จัดซื้อครุภณัฑ์
ตํางๆที่จ าเป็น
ในการบริหาร
จัดการเพื่อให๎
เกิด
ประสิทธิภาพ
แกํอบต. 

มีครุภณัฑ์พร๎อม
ใช๎ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นคํา
บ ารุงรักษาหรือ

ซํอมแซมทรัพยส์ิน
ตํางๆ 

การบริหาร
จัดการเกดิ
ประสิทธิภา
พ 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต. 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

-อบต.ลุมพุก 
บ ารุงรักษา 
และซํอมแซม 
ทรัพย์สินที่
ช ารุดเสียหาย  

การบริหาร
จัดการเกดิ
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข

ฯ 
กองสํงเสริม
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 อุดหนุนโครงการ
อ านวยการศูนย์รวม
ขําวการจัดซื้อจดั
จ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ

บริหารจดัการศูนย์
รวมขําวสารของ

องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารของ

องค์กร
ปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

อุดหนุน
โครงการ
อ านวยการศูนย์
รวมขําวการ
จัดซ้ือจัดจ๎าง
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

การการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการ
ติดตํอสือสาร 
ทางราชการมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองคลัง 
 

 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 คําไฟฟูา เป็นคําไฟฟูาที่ใช๎
บริหารจดัการของ
อบต.ลุมพุก 

อบต.ลุมพุก 250,000           
(อบต.) 

250,000 
       (อบต.) 

250,000 
       (อบต.) 

250,000 
       (อบต.) 

250,000 
       (อบต.) 

จํายคําไฟฟูา
ให๎กับ(กฟภ.จ.
ยโสธร) 

การบริหาร
จัดการมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

6 คําน้ าประปา เป็นคําน้ าประปา
ส าหรับใช๎ในอบต.ลุ

มพุก 

อบต.ลุมพุก 80,000         
(อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

จํายคําน้ าประปา
กลุํมประปาบ๎าน
ดอนเขือง 

การบริหาร
จัดการมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

7 คาํโทรศัพท ์
 

เป็นคําโทรศัพท์เพื่อใช๎
ในการติดตํอราชการ 

อบต.ลุมพุก 200,000 
         

(อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

200,000 
       (อบต.) 

จํายคําโทรศัพท์
ให๎กับ(บริษัท
TOTจ ากัด
มหาชน) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การติดตํอสื่อ 

สารทางราชการ 

ส านักปลดั 

8 คําไปรษณีย์  โทรเลข  คํา
ธนาณัต ิ
 

เป็นคําไปรษณีย์  โทร
เลข  คําธนาณตัิติดตํอ
สือสารทางราชการ 

อบต.ลุมพุก 80,000         
(อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

80,000 
       (อบต.) 

จํายเป็นคํา
ไปรษณีย์  โทร
เลข  คาํธนาณตั ิ

การบริหาร
จัดการมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

9 คําเชําใช๎คูํสายอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

เป็นคําเชําใช๎คูํสาย
อินเตอร์เนต็ต าบล 

อบต.ลุมพุก 280,000         
(อบต.) 

280,000 
       (อบต.) 

280,000 
       (อบต.) 

280,000 
       (อบต.) 

280,000 
       (อบต.) 

จํายคําเชําใช๎คํูสาย
อินเตอร์เน็ตต าบล
(บริษัทTOTจ ากัด
มหาชน) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การติดตํอสื่อ 

สารทางราชการ 

ส านักปลดั 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการสํงเสริมกิจการที่
เป็นสาธารณประโยชน์ 

เพื่ออุดหนุนสํงเสริม
ให๎กับหมูํบ๎านท า
กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ตํอสํวนรวม 

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

อุดหนุนกิจการ
สาธารณประโย
ชน์ให๎กับ
คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

หมูํบ๎านได๎มี
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตํอ
สํวนรวม 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองสํงเสริม
การเกษตร 

11 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได๎คืนก าไรแกํผูเ๎สยี
ภาษี 

เพื่อให๎สามารถเก็บ
ภาษีได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

15 หมูํบ๎าน 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

-ลงพื้นที่ ช้ีแจง 
ท าความเข๎าใจ
กับผู๎มีหน๎าท่ี
เสียภาษ ี

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

12 โครงการประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ระบบการจัดเก็บภาษ ี

15 หมูํบ๎าน 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัดท าโครงการ
ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บ
ภาษี 

ประชาชนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจใน
ระบบการจัดเก็บ
ภาษี 
 

กองคลัง 

 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการจดัท าหรือ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อให๎มีการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินให๎
เป็นปัจจุบัน 

อบต.ลุมพุก 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัดท า/ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให๎เป็น
ปัจจุบัน 
 

มีแผนท่ีภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบันงําย
ตํอการส ารวจ 

กองคลัง 

14 โครงการเมืองไทยใส
สะอาดปราศจาก
คอรัปช่ัน 

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนไดร๎ับรู๎
ข๎อมูลขําวสารทาง

ราชการและการมีสํวน
รํวมในการพัฒนา

ท๎องถิ่น 
 
 
 
 

 

  ประชาชน 15 
หมูํบ๎าน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต. 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต) 

จัดอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข๎อมูลขําวสารทาง
ราชการ พ.ศ.2540
และขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ๎างของ
หนํวยงานราชการ 
อ านาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

ประชาชนได๎
รับรู๎ข๎อมลู
ขําวสารทาง
ราชการและมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
ท๎องถิ่น 
โปรํงใส 
ตรวจสอบได ๎

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการสํงเสริม
สนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นและแผนชมุชน  

 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

-ประชาชน
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคมหมูํที่ 
1-15 จ านวน 
500 คน 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

อบต.ลุมพุก จัด
เวทีประชาคม
หมูํบ๎าน เพ่ือ
บูรณาการการ
จัดท าแผนชุมชน 
และการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 

ประชาชนมี
สํวนรํวม
ก าหนดความ
ต๎องการของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

16 โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการประชุม
ประชาคมแผน  การ
พัฒนาผู๎น าชุมชน  
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  

เพ่ือให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

ประชาชน
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคมหมูํที่ 
1-15   

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ให๎ความรู๎ตัวแทน
ภาคประชาคม
หมูํบ๎าน ให๎รู๎จัก
บทบาทหน๎าที่ใน
การจัดท าแผน
ชุมชน และการ
จัดท าแผนพัฒนา
สามปี 

ประชาชนมี
สํวนรํวม
ก าหนดความ
ต๎องการของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสทิธิภาพ มุํงให๎บริการแกํประชาชน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการเลือกตั้ง(กรณี
ครบวาระ ยุบสภา แทน
ต าแหนํงท่ีวํางและกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให๎มีการ
เลือกตั้งใหมํ) 

เพื่อสํงเสริมการ
เลือกตั้งให๎เป็นไปตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

15 หมูํบ๎าน 800,000 
      (อบต.) 

800,000 
    (อบต.) 

800,000 
    (อบต.) 

800,000         
(อบต.) 

800,000         
(อบต.) 

จัดการเลือกตั้งกรณี
ครบวาระ ยุบสภา 
แทนต าแหนํงที่วําง
และกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให๎มีการ
เลือกตั้งใหมํ) 

การเลือกตั้ง
เกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
ตามที่
คณะกรรมกา
รการเลือกตั้ง
ก าหนด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 จัดซื้อถังขยะประจ า
หมูํบ๎าน 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน 

จ านวนถังขยะ
จัดซื้อ 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จัดซื้อถังขยะให๎
หมูํบ๎านที่มีถังขยะ
ช ารุดเสียหาย 

ประชาชนมีที่
ทิ้งขยะและ
รักษาความ
สะอาด
รํวมกัน 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการรณรงค์งดเผา
ฟางและตอซังพืช 

เพื่อรณรงค์ให๎
ประชาชนงดเผาตอซัง

พืชและตอซังข๎าว 

เกษตรกร
จ านวน 15 

หมูํบ๎าน 

80,000 
(อบต.) 

 
 
 
 
 
 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ให๎ประชาชนงดเผา
ตอซังพืชและตอซัง
ข๎าว 

การเผาฟาง
และตอซัง
ข๎าวลดลง
และเพิ่ม
ผลผลติให๎กับ
เกษตรกร 
 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

 
 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการรังวัดสอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ที่มีการ 
บุกรุก 

เพื่อแบํงเขตที่
สาธารณประโยชน์

ชัดเจน 
 

รังวัดในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหาร
สํวนต าบลลุมพุก 

 

30,000 
(อบต.) 

 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

รังวัดแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบลลุมพุก 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

4 โครงการล๎อมรั่วแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ในเขต
พื้นที่ต าบลลมุพุก 

เพื่อไมํให๎ประชาชนบุก
รุกที่สาธารณะ 

หมูํที่ 1-15 200,00
0 

(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ไมํมีการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ส านักงาน
ปลัด 
กองชําง 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

5 โครงการปลูกปุาตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวและพระราช
เสาวนีย์ของ
พระบรมราชินีนาถ 
เพื่อฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม 
 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม๎ให๎คงอยูํกับ

ชุมชนตํอไป 
 
 
 
 

 

จ านวนต๎นไม๎ที่
ปลูกทดแทน
เพิ่มขึ้น 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรมปลูก
ต๎นไม๎ประจ าปีโดย
การจัดซื้อพันธุ์กล๎า
ไม๎ และขอรับการ
สนับสนุน ซึ่ง
ด าเนินการปลูกใน
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
หรือวัด โรงเรียน 
เป็นต๎น 

มีปุาไมม๎ี
ความอุดม 
สมบูรณ์
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการอบรมสํงเสรมิ
กิจกรรมภารกิจควบคุมไฟ
ปุาในพ้ืนท่ีปุาสงวน
แหํงชาติปุาหนองแดง ปุา
ดงมะพริก และปุาหนอง
แล๎ง 

เพื่อรณรงค์ ควบคุม
ไมํให๎เกิดไฟปุาในเขต
ปุาสงวนแหํงชาติและ

ปุาสาธารณะ  

ปุาสงวน
แหํงชาติปุา
หนองแดง ปุา
สงวนแหํงชาติ
ปุาดงมะพริก
และปุา
สาธารณะหนอง
แล๎ง 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎แกํประชาชน
ในการปูองกันไฟปุา
ในเขตปุาสงวน
แหํงชาติปุาหนอง
แดง ปุาดงมะพริก
และปุาสาธารณะ
หนองแล๎ง 

ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

ศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลย ี

การเกษตร
ประจ าต าบลลุ
มพุก 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

50,000 

(อบต.) 

อุดหนุน
ศูนย์บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยี   
การเกษตร
ประจ าต าบ         
ลุมพุก 

เป็นศูนย์กลางใน
การประสานงาน
ด๎านการเกษตร
ประจ าต าบล 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการสํงเสริมการ
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง

บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินเป็น
กรดหมูํที่ 1 -
15 ไดร๎ับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึน 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

3 โครงการสํงเสริมการผลิต
และการใช๎สารอินทรีย ์

เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินหมูํที่ 
1 -15 ไดร๎ับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึนและ
ปลอดภัยจาก
สารเคม ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

 



 

 

 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสํงเสริมการปลูก
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุง
ดิน 

เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินหมูํที่ 
1 -15 ไดร๎ับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึนและ
ปลอดภัยจาก
สารเคม ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

5 โครงการท าปุ๋ยหมัก เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก
และลดรายจําย 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

5๐0,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

5๐0,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

5๐0,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

5๐0,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

5๐0,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินหมูํที่ 
1 -15 ไดร๎ับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึนและ
ปลอดภัยจาก
สารเคม ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

6 โครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังพืช 

เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ทีด่ิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๒50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินหมูํที่ 
1 -15 ไดร๎ับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึนและ
ปลอดภัยจาก
สารเคม ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

 
 
 



 

 

 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจดัหาปูนโตโค
ไมท ์

เพื่อสํงเสริมแก๎ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร
ในพื้นที่ อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นที่ดินหมูํที่ 
1 -15 ไดร๎ับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลติมากข้ึนและ
ปลอดภัยจาก
สารเคม ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

8 โครงการพัฒนาแหลํงน้ า
และธนาคารน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อเกษตรกรมีน้ าใช๎
ในการเกษตรในพื้นที่ 
อบต.ลุมพุก 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

๕50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นการเกษตร
หมูํที ่1 -15 
ได๎มีแหลํงน้ าใช๎
ในการเกษตร 

เกษตรกรในมี
ผลผลติดีขึ้นและมี
แหลํงน้ าปลูกพืช
นอกฤดูเก็บเกี่ยว 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

9 โครงการสํงเสริมการปลูก
พืชนอกฤดูท านา 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
มีอาชีพและเพิ่ม

รายได-๎ลดรายจาํย 

พื้นที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุมพุก 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

50,00๐
งบประมาณ
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

พื้นการเกษตร
หมูํที่ 1 -15  

เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ  มีรายไดเ๎พิ่ม
จากการปลูกพืช
นอกฤดูเก็บเกี่ยว 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-2565) 

             ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
               องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สํงเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได๎มาตรฐาน                                                                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 สํงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลํงน้ า  และโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. จ านวน 1 สาย 
กว๎าง 8.00 เมตร  ยาว 
4.291  กโิลเมตร 
 

17,164,000 
 

17,164,000 
 

17,164,000 
 

17,164,000 
 

17,164,000 
 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต. สายแจ๎งสนิท 
– หนองหาบแห – เหลําฝูาย  
หมายเลขทะเบยีน                   
ยส.ถ. 70-001 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบล 
ลุมพุก/ 
หนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

2 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. จ านวน 1 สาย 
กว๎าง  4   เมตร  ยาว 2.6  
กิโลเมตร 
 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต.สายเหลําฝูาย – โคก
กลาง    

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบลลุ
มพุก/ หนวํยงาน
ที่เกี่ยวขอ๎ง 

3 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.. จ านวน 1 สาย 
กว๎าง   4  เมตร  ยาว 2.2  
กิโลเมตร 

5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 กํอสร๎างถนน คศล..สายบ๎านหนอง
แสง – ถนนแจ๎งสนิท (บ๎านดอนมะ
ยาง)    

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบล 
ลุมพุก/ 
หนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-2565) 

             ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
               องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สํงเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได๎มาตรฐาน                                                                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 สํงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลํงน้ า  และโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
โครงกา

ร 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

4 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. จ านวน 1 สาย 
กว๎าง  5   เมตร  ยาว  7.3  
กิโลเมตร 
 

18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. สายแจ๎งสนิท – โนน
ยาง – กูํจาน   

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบล 
ลุมพุก/ 
หนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

5 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. จ านวน 1   
จ านวน 1 สาย กว๎าง   9  
เมตร  ยาว 3,117 เมตร 
 

9,999,000 9,999,000 9,999,000 9,999,000 9,999,000 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต. ถนนรหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น                     ยสถ.1-
0051  สายแจ๎งสนิท – แหลํง
แปูน – กูํจาน  
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

องค์การบริหาร
สํวนต าบล 
ลุมพุก/ 
หนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

6 โครงการ
พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคม  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.. จ านวน 1 สาย 
กว๎าง  4  เมตร  ยาว 3.7  
กิโลเมตร 

8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 กํอสร๎างถนน คศล..สายบ๎านดอน
เขือง -บ๎านชาตะยานนท์   

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

 องค์การบริหาร
สํวนต าบล 
ลุมพุก/ 
หนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 
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