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องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

อําเภอคําเข่ือนแกว  จังหวัดยโสธร 
 

 
 



 
คํานํา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินท่ีจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป    ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป     

 
แผนพัฒนาสามปจะใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   พ.ศ.   2558   และแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ขอ  18   กําหนดใหแผนพัฒนาสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป   และขอ  
6    การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ตองสอดคลองกับระเบียบ    วาดวยการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.  2561– 2564)   
ข้ึน บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมการเสนอปญหาและความตองการ เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหารวมกันของ
ประชาชน โดยคํานึงภาพรวมการพัฒนาท่ีผานมาเพ่ือนําไปสูความพึงพอใจของราษฎรในเขตตําบลลุมพุก และสรางชุมชน
ใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
 
 
 
                  องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี  3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
 การจัดทําแผนพัฒนาของอบต.จะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการ
เสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจนประจําชาต ิ       “มั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน” 

ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีเขมขนข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตรท่ี  4   สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย 
ยุทธศาสตรท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรงใส  
                      ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ
ดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 



 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติทําให

ภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ี
ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลให
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและ
เปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิต
อ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ 
ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ี
ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต
ชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนา
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสาคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอ
การปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี 
และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวม
อํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะ
ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสาคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปน
ความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวน
ของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึน
ในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ 
ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามี



แนวโนมท่ีจะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ี
ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรง
ปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะ
มีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและ
ความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสาคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสาคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี 
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําให
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ 
และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายได
ประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายได
เงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร 
การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ



รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของ
ประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ 
ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ท้ัง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมี
สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผัน
ผวนตามปจจัยภายนอกเปนสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนิน
การไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สาหรับการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามัก
ขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การ
บังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสาคัญขณะท่ีความเหลื่อมลาและความแตกแยก
ในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลน
เมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้  ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสาคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสาคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 

สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมลา และท่ีสาคัญเง่ือนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการ
แผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 



โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศ
ไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและ
เปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การ
ท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการ
วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ
ขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซ่ึงจา
เปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความ
สาคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกา
หนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกาหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกาหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความม่ันคงใน
ทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหได
ขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตาแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ



สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเปนการกาหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับ
รวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตอง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกาหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคง
รักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
คนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตอง
มุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยาง
สันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความ
เจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอย
กวา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผน
และกาหนดยทุธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแต
ละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึง
ผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกัน

ภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยตุิธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
และชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปน

ประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสาคัญ อาทิ 



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การสงเสริม
การคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติ
การคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
มีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
และการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาใน
ระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการ
ยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลาง
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความ
รวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองค
ความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรง
ของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ี 

ตองใหความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจให

เขมแข็ง 



๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความ
สาคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและ

สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบ
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมี

ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ิน
อยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใชเปน

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
เฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและ
ในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการ
ประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน
และประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและ



แนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยทุธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกาหนดเปาหมายและภาพในอนาคต

ของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 
สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกาหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ให
สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ี
จะกาหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  
(๑) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจ
ของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 
๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือ
ประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 



(Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน 
โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ํากวาศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ 
เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและ
มาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง โครงสราง
การผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป 
๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จน
ประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนา
พอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับ
ท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศ
ในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัย
แรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง การ
รองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจ
ไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการ
รักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
และเอ้ืออานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ 
เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมี



แนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อน
มากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุน
แรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการ
ผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจ
เอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือ
เทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) 
คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูล
ลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลี
ใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ 
GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 
๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหาร
จัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และ
มีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและ
มีขอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจากัดตอการทาธุรกิจใหมและการ
ประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความ
ตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปน
ตน 
๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 



(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการต้ังครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ 
และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิต
ภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคน
ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย 
๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ 
กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมให
ความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ี
ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป 
๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระ
คาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่นแปลงมีหลากหลายรปูแบบมากข้ึน อัตราการ
เจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือน
เดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทาง
สังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน 
อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรค
และการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนป
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย 
๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตอง
สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได สัดสวนคนจนลดลง
อยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาค
ตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค 
(Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตาง
ของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 
๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ 
๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคน
ตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมลาดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือ



ครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์
ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความ
แตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคา
ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขต
เมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากร
ระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึง
การประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําให
แรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวา
แรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม 
ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ 
โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ 
ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอย
ละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร 
แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การให
คุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ี
กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของชุมชนดวย
ตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรู
และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุม
ธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  



๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผาน
มา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต 
ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 
 
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิด
ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การ
อยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุกทาลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไม
ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิด
เปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรม
ของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจากัดในการนาไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศ
ยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรม
และการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมา
จากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ จานวนมาก เชน การ
เพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป 
๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐ
เริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป ๒๕๓๔ และหามการใช
ประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมง
ทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนา
ชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน ความตองการใช
พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ ตองนาเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ี
ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอย
ละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนามันดิบมีการนาเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนาเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช
พลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ท้ังนี้ 
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานตํ่ากวาอัตราขยาย
ตัวของ 
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  
(๕) ทรพัยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตาม
ธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกักนาในประเทศมีความจุคิดเปนรอย
ละ ๒๘ ของปริมาณนาทาธรรมชาติ มีแองนาบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นนาบาดาลรวม
ประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณนาบาดาลท่ีมีอยูได
รวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุน



เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป 
๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาคสวนตางๆ มี
จํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรนาตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร 
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิม
สูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตอง
ตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสม
ตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะ
อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอย
ละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคา
มาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย 
(VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
อ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผาน
มา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหา
ฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ 
ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็
ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 
(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มี
แนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงนาท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายนาเสีย
จากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณนาเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสีย
รองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขา
พลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอย
กาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป 
อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการ
ดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมี



แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอภาค
การผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวา
หม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจาทุกป
ในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจานวนมากกวาภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลาดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของ
โลก 
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แต
องคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปน
ของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสู
ทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล 
มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมือง
และขาราชการ กระทาการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาด
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทาง
ศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความ
โปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดง
บทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม
สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือ
เทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 
๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการ
เติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได
จัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค 
และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไป
ดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงาน



ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนาไป
ปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมา
ไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิม
รายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิด
เปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ 
งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 
๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึง
ประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข 
เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและอบต.หรืองคการบริหารสวนตําบล 
ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทาใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาด
ความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 
๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่น
ในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิด
มาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปน
รูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม 
มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง
มาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุม
อาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
 



1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยโสธร 
จังหวัดยโสธรไดนําผลการวิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไป   ปญหาและความตองการของประชาชน 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด   โดยนํามาวิเคราะห

จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค  (ขอจํากัด / ภัยคุกคาม) แลวประเมินศักยภาพการพัฒนารวมกับประเด็นการ

พัฒนาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาลพ้ืนฐานแหงรัฐนโยบายของรัฐบาล / 

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 

2564 ยุทธศาสตรรายสาขา ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายของประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แลวสามารถสรุปผลวิเคราะหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และ

คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ไดประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมท้ังไดนํา

แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เขาประชุมกับทุกภาคสวน เพ่ือหารือรับฟงความคิดเห็น ตามมาตรา 

๑๙ แหงพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปไดดังนี้ 
1. วิสัยทัศน  

เม่ือวิเคราะหศักยภาพและปญหา / โอกาสการพัฒนาในสวนท่ี  2  แลว   จึงกําหนดวิสัยทัศนการ

พัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564) วา 

     “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย เมืองแหงวิถีอีสาน”     

- พันธกิจ จากวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564)  สามารถกําหนดพันธกิจ   ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีทุกภาคสวนจะตองรวมกันดําเนินการแกไขปญหา   สนองความตองการและพัฒนาจังหวัดยโสธรใหบรรลุ

วิสัยทัศน   ได  3  พันธกิจ  ดังนี้ 

(1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเปนเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 

ไมกระทบสิ่งแวดลอมและใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 

(2) สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดน และชัดเจนในฐานะจังหวัดท่ีดํารงความเปนชุมชน

อีสาน  โดยเนนการรณรงคให ความสําคัญกับวัฒนธรรม คานิยม และประเพณีอีสาน ซ่ึงมีการผสมผสานกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยางกลมกลืน ขยายโอกาสดานอุดมศึกษาในจังหวัด   

(3) ผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทําใหเกิดความ

เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ประเด็นยุทธศาสตร    จากการวิเคราะหศักยภาพและสถานการณแวดลอมเพ่ือกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สามารถนํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ป (พ.ศ. 2561-

2564) ซ่ึง ก.บ.จ.ยส. และผูแทนภาคสวนตางๆ ในจังหวัดยโสธรไดรวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแลว สรุปไดดังนี้ 

 

ลําดับท่ี  1.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน 



ลําดับท่ี  2.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการคา การ

ทองเท่ียว 

ลําดับท่ี  3.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคง

ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

ลําดับท่ี  4.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.  การกําหนดเปาประสงค   ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  และกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร และ

โครงการหลักภายใตกลยุทธ 

 3.1  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน 

 3.1.1  เปาประสงค “ผลผลิตและสินคาเกษตรอินทรียไดมาตรฐานและเพ่ิมมูลคา”  

 3.1.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

1) พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (25,000 ไร/ป) 

2) จํานวนสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (4 ชนิด)  

3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย (รอยละ 3.5/ป) 

3.1.3  กลยุทธ  

1) สรางกระแสการรับรูและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย   และเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2) ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีเต็มศักยภาพ 

3) เพ่ิมความสามารถในการรับซ้ือและสงเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลคาการผลิตสินคา  เกษตร

อินทรีย  

4) เพ่ิมตลาดและชองทางการจําหนายท้ังในและตางประเทศ  

3.2  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  : สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การ

ทองเท่ียว  

3.2.1 เปาประสงค  

“ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน” 

3.2.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว (รอยละ 5/ป) 

2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ 4/ป) 

3.2.3  กลยุทธ  

1) สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 

2) สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียวและการบริการ 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคง  

ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  



3.3.1 เปาประสงค  

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย” 

3.3.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

1) รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูพัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑมาตรฐาน ข้ัน

พ้ืนฐาน (รอยละ 95 ตอป) 

2) จํานวนหมูบาน/ชุมชนมีแหลงเรียนรู/ชุมชนตนแบบยโสธรโมเดล (เพ่ิมข้ึนปละ 36 หมูบาน/

ป) 

3) รอยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดผานเกณฑ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ป (รอยละ 95 ตอ

ป)  

4) จํานวน อปท. ท่ีไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผูดอยโอกาส)  (เพ่ิมข้ึน 10 

แหง)  

5) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ HA  

6) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคาเฉลี่ย O-Net ม.๓ (รอยละ ๓.๕/ป) 

7) รอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหายาเสพติด (เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5/ป) 

8) จํานวนรอยละท่ีลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนน/ประชากร 100,000 คน  (ลดลง

รอยละ 3/ป) 

 3.3.3  กลยุทธ  

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนสูความเขมแข็ง 

2) เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ      

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.4  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

3.4.1 เปาประสงค  

“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟูเพ่ิมข้ึน” 

3.4.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

1) จํานวนพ้ืนท่ีปาไมและท่ีดินของรัฐไดรับการปกปองบํารุงรักษาและปลูกตนไมฟนฟู  สภาพ

ปา (13,000 ไร/ป) 

2) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ (10,000 ไร/ป) 

3) จํานวนพ้ืนท่ีแหลงน้ําไดรับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน (5,000 ไร/ป) 

4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานทดแทน (รอยละ 0.5/ป) 

 

 

3.4.3  กลยทุธ  



1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย ดวยวิถีพลังงานทดแทน 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร 
      ( พ.ศ.2569-2563 ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 คมนาคมขนสงและการผังเมือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินวัฒนธรรมประเพณี  และการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การปกปอง  คุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณ โบราณวัตถุ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาการทองเท่ียว 

3. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การจัดการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การสวัสดิการและสังคมศาสตร 

4. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ  การลงทุนในสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมอาชีพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการลงทุน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การสงเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ผลิตภัณฑชุมชน 

 

5. ยุทธศาสตรการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการบริหารจัดการท่ีดี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การสงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐประชาคมและองคกรประชาชน 

การปองกันและปราบปรามทุจริต  คอรัปชั่น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 



 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษาปา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการท่ีสาธารณประโยชน 

 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
 

 2.1 วิสัยทัศน 
1.  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   

 “ สงเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรียกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําตามรอยพอ สานตอสูอาเซียน” 

2.๒ พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น  (Mision) 
  1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตท่ีดี 

          2.  สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 
3.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

  4.  สงเสริมและสนับสนุนหมูบานในการจัดหมูบานนาอยู   หนาบานนามอง 
  5.  ติดตั้งไฟฟาแสงสวางหมูบานจุดท่ีเสี่ยงตออุบัติเหตุและเสี่ยงตอการลักเล็กขโมยนอย 

6.  กําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
7.  สรางระบบบริหารจัดการท่ีดี หลักธรรมาภิบาล โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา  

รวมตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

๒.3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ   สังคม   คุณภาพชีวิตท่ีดีตรงตามความ

ตองการของประชาชน 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
3. พ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตร ปลอดสารพิษ 
4. หมูบานทุกหมูบานมีความเปนระเบียบเรียบรอย   สะอาด   ถูกสุขลักษณะอนามัย 
5. ถนนภายในหมูบานมีแสงสวางเพียงพอ 
6. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 

7. มีการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

๒.4.กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล                
ลุมพุก    มีดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการผังเมือง 

1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 



 
2.   ยุทธศาสตรการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการทองเท่ียว 
 2.1 แนวทางการพัฒนาการปกปอง คุมคราอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณ  โบราณวัตถุ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.3 แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 

3.   ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรม
ในสังคม 
  3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  3.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 
  3.3 แนวทางการพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3.6 แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
 4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 

4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ 
4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน 
4.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

5.   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการประชาชน 
 5.1 แนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการบริหารจัดการท่ีดี 
 5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรทองถ่ิน 
 5.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชาคม และองคกรประชาชน 
 5.4 แนวทางการพัฒนาปองกันปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่น 
 5.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
6.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน   

  6.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลบํารุง รักษาปา 
  6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
  6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่ีสาธารณประโยชน 
  

๒.5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
คําขวัญจังหวัดยโสธร    
 “ยโสธร  เมืองบั้งไฟโก    แตงโมหวาน  หมอนขวานผาขิด   แหลงผลิตขาวหอมมะลิ” 
วิสัยทัศน 

     “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย เมืองแหงวิถีอีสาน”     

เปาประสงค 
 1.  ใหเศรษฐกิจของจังหวัด   (GPP)  มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปละอยางนอย   5 %  และประชาชนมีรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปเพ่ิมปละ  5 % 



 2.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามเกณฑความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน  (จปฐ.)   อยางนอยรอยละ   90  ของ
จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด    และหมูบานมีการพัฒนาสูงกวาเกณฑเฉลี่ย  (ขอมูล  กชช  2  ค.)    
 
 
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา 

1.  สงเสริมการผลิตและการตลาด 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 สงเสริมการรวมกลุมการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย  (ไดแก โครงการ   
งบประมาณปกติประจําป    ของกระทรวง   กรมตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของมาสนับสนุนการดําเนินงาน) 

1.2 สงเสริมการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรียสูสากล  (ไดแก   โครงการมหาวิทยาลัยไท
บาน   โครงการประมงทองนา  โครงการเพ่ิมศักยภาพการพผลิตไมพ้ืนเมืองในระดับเกษตรกรราย
ยอย   โครงการนาหญาและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค – กระบือ   อยางยั่งยืน    โครงการพัฒนา
ระบบตลาดสินคาเกษตร  และสินคาหนึ่งตําบล   หนึ่งผลิตภัณฑ 
 

2.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต    
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1   พัฒนาสังคม   การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต   (ไดแก   โครงการ
สงเสริมและพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ   โครงการกอสรางอาคารศูนยจําหนายผลิตภัณฑ  “ของดี
เมืองยโสธร”   โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตําบล   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑทองเท่ียวจังหวัดยโสธร) 
 
3.   รักษาความสงบเรียบรอย    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     บริการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 การใชหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานสมัยใหม 
3.2 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการเรียนรู 

 

๒.6. นโยบายการพัฒนาของอําเภอคําเข่ือนแกว 
 อําเภอคําเข่ือนแกว   เปนเมืองนาอยู    มีเศรษฐกิจ      สังคม      คุณภาพชีวิตท่ีดี     เปนอําเภอท่ีมีบานงาม
น้ําใส     ไมสวย    ปลอดยาเสพติด     ปราศจากสารพิษ 
 วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 
 1.  ใหชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค    ระบบการคมนาคม  คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   มีน้ําบริบูรณ  การสื่อสารท่ีดี    
ไฟฟาท่ัวถึง   ประชาชนมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง 
 2.  ใหประชาชนมีการศึกษาอยางตอเนื่องเทาเทียมกัน มีคุณธรรม   มีสวนรวมในการศึกษา  มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ  มีสวนรวม /  จิตสํานึกท่ีดีทางการเมือง  ครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง  ปลอดสารเสพติด  และมีคุณภาพท่ีดี 
 3.   ใหชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 



 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
 1.  สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค    พัฒนาเสนทางคมนาคม    พัฒนาระบบการสื่อสาร    ไฟฟา    
พัฒนาแหลงน้ําใตดิน    ผิวดนิ    สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการรวมกลุมของชุมชน 
 2.   สงเสริมการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชน  พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ   คุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  สงเสริมดานสุขภาพอนามัยเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง    เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพท่ีดี    เปนภูมิคุมกันตอตานปญหายาเสพติด  สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  สงเสริมให
ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 3.    สงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน   การปองกันการบุกรุกทําลายปา    สงเสริมใหมีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    โดยการมีสวนรวมของชุมชน    สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดหาและปรับปรุงแหลงน้ําใหประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใชเพียงพอปรับปรุงซอมแซมและกอสรางเสนทาง
คมนาคมสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยธรรมชาติ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 2.  จัดการเรียนการฝกอบรมใหมีการเรียนรูจากประสบการณ    ใหมีการศึกษาอยางตอเนื่องและหลากหลาย     
ปรับปรุงการบริการสาธารณสุขใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการอนามัยทุกหมูบาน    
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน   เพ่ือสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม   
ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการเมืองการปกครอง 
 3.  สงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน ใหมีการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สงเสริมให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
7.   นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดกําหนดนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
โดยพิจารณาตามปญหาความตองการของประชาคมตําบล   เพ่ือกําหนดเปนแนวทางไปสูการกําหนดลักษณะแผนงาน 
โครงการ และเปาหมายการพัฒนาตําบล ใหมีความเจริญกาวหนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลลุมพุกอยางยั่งยืน   ดังตอไปนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 มุงสงเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดของประชาชน ใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองและครอบครัวได โดยจัดหลักสูตรอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นตาง ๆ แกพ่ีนองชาวชุมชนโดยยึดหลัก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  มุงสงเสริมสนับสนุนผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับโดยจะสงเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือสรางรายไดในระดับครอบครัว และสงเสริมการรวมกลุม เพ่ือดําเนินการ
เศรษฐกิจชุมชน ใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนในทองถ่ินเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.3  สงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนมีรายได โดยการตั้งศูนยสินคาชุมชน เพ่ือเปนแหลงจําหนายสินคา 
1.4  มุงเนนสรางเสริมความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนาถนน ตรอก ซอย และทาง

ระบายน้ํา 
1.5   ปรับปรุง ขยายบริการไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหแสงสวางแกชุมชน ทุกหมูบานในตําบลและไฟฟา 

เพ่ือการเกษตร 



1.6 พัฒนาระบบประปาพรอมดื่ม ใหท่ัวถึงทุกหมูบาน และบาดาลเพ่ือการเกษตร 
2. ดานสังคม 
2.1   สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ 
2.2  สงเสริมดานสาธารณสุข อนามัยแกประชาชนโดยท่ัวถึง เพ่ือเสริมสรางโอกาสใหประชาชนเปนผู 

มีสุขภาพดี มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และครอบครัว 

2.3 ใหการสงเคราะห สนับสนุนและสรางโอกาสใหกลุมผูยากไรหรือผูมีรายไดนอย ผูพิการ หรือ 
ทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือคุมครอง และไดรับ
บริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

2.4 สนับสนุนสงเสริมสรางจิตสํานึกในชุมชน ใหรักถ่ินท่ีอยูอาศัย และสงเสริมใหอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาทุกระดับ เพ่ือสรางความ 

สัมพันธในชุมชนใหดีข้ึน และปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา 
2.6 ประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ ดําเนินการและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท 

 
3. ดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
3.1 สงเสริม พัฒนา อนุรักษวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ 
3.2 ฟนฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
3.3 มุงรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน สถานท่ีตาง ๆ 
3.4 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม และการกําจัดมลภาวะ ขยะมูลฝอยสิ่ง 

ปฏิกูลตาง ๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

4.  ดานบริหารท่ัวไป 
4.1 สงเสริม และสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสรางเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
4.2 มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตําบล ใหสามารถบริการประชาชนใหความสะดวกรวดเร็ว 

และเปนธรรม โดยการเรงพัฒนาคุณภาพพนักงานและลูกจาง ใหมีทัศนคติท่ีดีตอประชาชน 
4.3 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   มาใชในการบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกเพ่ิมข้ึน  

และเหมาะสมกับความเจริญของบานเมือง รวมท้ังทบทวนระเบียบ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือใหการบริหารงานมี
ความยืดหยุน มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีการประเมินผลอยางเปนระบบ และเปนธรรม 

4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได และใหความเปนธรรมแกผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เนนการจัดทําประชาคมเพ่ือรับฟงความ 

คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีระบบตรวจสอบความโปรงใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
 
 

 

 2.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร 
 



๑.  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและความม่ันคง สงบเรียบรอย 

 
๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวย  การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะใชแผนเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและ
การพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีสราง
กระบวนการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก  จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ดวยภารกิจท่ีมีมากข้ึนจึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากร
รายได ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด  
การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใช
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ี
กําหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี 
 - มีการมอบอํานาจหรือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชมุวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบขอมูลขาวสาร 
 - มีระบบขอมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเหมาะสมสําหรับการใชงาน การเชื่อมโยง
ขอมูลกับเครือขายกับกลุม  องคกร สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของได  สามารถนําระบบขอมูลมาพัฒนาโครงการ 
แผนงาน แกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได 
 3. อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 - บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ไดรับการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีตามหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดอยางตอเนื่อง  มีแผนอัตรากําลังบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ี 
 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายไดโดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ และการใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 - มีแหลงน้ําตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการทําการเกษตร 
 
จุดออน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมท้ังภารกิจการถายโอนท่ีมีเขามาสูทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบขอมูล 
 -  ระบบขอมูลไมเปนปจจุบัน  หรือไมครอบคลุมครบถวนทุกดาน 
 3.  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานคอนขางจะคับแคบไมสะดวกในการปฏิบัติงานและการติดตอราชการของประชาชน 



โอกาส(Opportunity) 

- เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะท่ีจะไดรับการพัฒนาและสงเสริมความรูดานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาระบบชลประทาน  

- เปนพ้ืนท่ีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวางอําเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแกการพัฒนาเปนสถานท่ี 

   ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และสถานท่ีศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ินแกผูท่ีเดินทางผานไดจดจํา 

ปญหาและอุปสรรคหรือขอจํากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบขอบังคับขาดความยืดหยุน หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 

- การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน  

ประกอบกับปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวนเนื่องจาก
จํากัดดวยอํานาจหนาท่ีและจํานวนของงบประมาณท่ีจํากัด 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอย
ละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่อง
เฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปน
ประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึน
เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีด
ความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศ
รายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซ่ึง
สงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
ทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ
รายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตาม
การเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทาใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ี
จะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 



การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิม
สูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะ
เหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไร
ทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะ
ชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจาเปน ซ่ึง
จะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ํา
ในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 
ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม 
บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทาให
สัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกัน
ถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คน
ยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรู
ขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
 
ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปน
การกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับ
การเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนใน
เมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้  ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรร
มาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดท่ี
ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมือง
ไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและ



งานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปน
ธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา 
หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและ
คอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสู
สาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ 
ใหเหมาะสมมากข้ึน 
บริบทภายนอกการเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ 
หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใช
ระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญ่ีปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับ
ผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดาน
การทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว 
การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการ
ใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาท
มากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อม
อุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตาม
ความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน 
ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
กฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 (๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอ
การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสใน
การใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการ



เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการ
ผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะตอไป  
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีด
กันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิต
ภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยาย
เงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบาย
และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมีความ
รุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจา
เปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจาก
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน
ยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
บุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบรโิภคของคนในประเทศ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปน
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความ
เสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศ
ปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรง
มากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลว



เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ 
ขอ ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชน
มีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนคสล.หมู บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1   จากหลัง
วัดบูรพารามถึง.ท่ีนานาย
หมุน  กุลวงษ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

2 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

กอสรางถนนคสล. บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1 จากถนน
เสนทางฐานจุดบั้งไฟบานลุ
มพุกถึงหมูบานลุมพุก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

3 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนคสล. บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1 จากถนน
หลังประปาสวนภูมิภาคคํา
เข่ือนแกว ถึงศาลา
ประชาคม SML 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

4 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  
1 สาย กวาง 4.00 ม. 
  ยาว 50  ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนคสล.บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1  จากถนน
เสนเหนือวัดคําเข่ือนแกว ถึง
ถนนไปบานนาโพธิ ์

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนลูกรังบานลุ
มพุก   หมูท่ี 1  จากถนน
รอบดงเข่ือนวัว 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  
1 สาย กวาง 3.00 ม. 
  ยาว 1,000 ม 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

กอสรางถนนลูกรัง บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1 จากนาย
ไพบูลย  อดทน ถึงดงเข่ือน
วัว 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

7 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  
1 สาย กวาง 6.00 ม. 
  ยาว 500 ม. 
  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนหินคลุก บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1 จากสํานัก
สงฆหนองหัวลิง .ถึงบาน
เหลาฝาย   

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

8 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  
1 สาย กวาง 6.00 ม. 
  ยาว 500 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนหินคลุกบานลุ
มพุก   หมูท่ี 1  จากท่ีนา
นายหมุน  กุลวงษ.ถึงท่ี
สาธารณประโยชนดงเข่ือน
วัว    

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  
1 สาย กวาง 6.00 ม. 
  ยาว 500 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนหินคลุก  บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1  จากจาก
ถนนหลังวัดคําเข่ือนแกวถึง
ท่ีนานายประสิทธิ์  ขวัญ
ทอง    

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

10 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

100,000 
       (อบต.) 

กอสรางถนนดิน บานลุมพุก   
หมูท่ี 1  จากท่ีนานาย
สัมฤทธิ์   ทวิชาติ ถึงท่ีนา
นายวิเชียร  จารุกาจญ       

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

11 โครงการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางถนนดิน บานลุมพุก   
หมูท่ี 1  จากท่ีนานายก่ิง
แกว  ภิรมยรื่น ถึง ท่ีนาง
สุภาพร  หัสจรรย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

11 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ลุมพุก   หมูท่ี 1จากนาย
พิทักษสงคราม  คงสุข  ถึง
นายวัชราภรณ  อรจันทร 

นํ้าระบายได
สะดวก 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสงัคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ลุมพุก   หมูท่ี 1จากนายคํา
พัน  สุขสง  ถึงวัดคําเข่ือน
แกว   

นํ้าระบายได
สะดวก 

กองชาง 

13 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ลุมพุก   หมูท่ี 1จากนาย
สมคิด   ธรรมสาร  ถึงนาง
มยุรี  บุญมาครอง 

นํ้าระบายได
สะดวก 

กองชาง 

14 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังภายในหมูบาน 

ทอ คลส.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.60x 1 00  เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ซ้ือทอระบายน้ํา บานลุมพุก   
หมูท่ี 1 ทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 x 1 
.00 เมตร.และทอ คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1.00 x    1 .00 เมตร 

นํ้าระบายได
สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการพัฒนาระบบ
ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.60 ม. 
  ยาว 100 ม. 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

กอสรางทอระบายน้ํา บานลุ
มพุก   หมูท่ี 1จากท่ีนานาย
เคน  เพียรทํา 

นํ้าระบายได
สะดวก 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

16 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานลุ

มพุก   หมูท่ี 2   จากทางไป

บานโนนยางถึงบานนายพี

รพงษ  เกียรติปริยัติ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

17 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานลุ

มพุก   หมูท่ี 2   จากท่ีนาย

บุญมี  จักรไชยถึงนางราตรี  

คําลือ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

18 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานลุ

มพุก   หมูท่ี 2   จากนาย

สมบัติ  ยวนใจ ถึงท่ีนางบุญ

เลี้ยง  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

19 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานลุ
มพุก   หมูท่ี 2    จากท่ีนาย
สมศักดิ์   พันธเดช ถึงท่ีนาย
สมหวัง   ศรีสงา  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

20 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานลุ

มพุก   หมูท่ี 2   จากท่ีนาย

ประมวล   รังสิทัสศุกล ถึงท่ี

นายธวัชชัย  ไชยนา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

21 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
ซอมแซมถนน คสล.(ผิวลาด

ยาง) ทางเขาหมูบานบิ๊กซี

บานลุมพุก   หมูท่ี 2   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

22 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บานลุ
มพุก   หมูท่ี 2  จากท่ีนาง
ชนิดา  รังสิทัสศุกล ถึง.นาง
นอย  บุญมารอง 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

23 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บานลุ
มพุก   หมูท่ี 2  จากท่ีนาย
อยุธยา  ศรีสรอย ถึงท่ีนาง
ปนัดดา   ดวงงาม  

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

24 โครงการพัฒนาเขต

ไฟฟา  เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา

สายดับบานลุมพุก   หมูท่ี 2   

 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

25 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโพน

แพง  หมูท่ี 3   จากท่ีนา

นายเพชร   จันทคุปตถึง.ท่ี

นางพิสมัย  จันทคุป   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

26 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานโพน

แพง  หมูท่ี 3    จากท่ีนาย

หนูยิ้ม   มนตขลังถึงท่ีนา

นายทองอิน  พรหมพิยา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

27 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโพน

แพง  หมูท่ี 3   จากท่ีนาย

เป  หินทอง  ถึงวัดบานโพน

แพง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

28 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง  บาน
โพนแพง  หมูท่ี 3  จากท่ี
นายบันลือ  ตรางา ถึงท่ีนาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 1,000 ม 

 
วิชัย  นาคศร ี การสญัจรไปมา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

29 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโพน

แพง  หมูท่ี 3   จากท่ีนาง

ออน  สําโรง  ถึง ทางไป

บานนาโพธิ ์

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

30 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

  

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

โพนแพง  หมูท่ี 3   จากท่ี

นายวิจิตร   ราชรินทร .ถึงท่ี

นายสุวิทย  พ่ึงโพธิ์    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

31 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโพน

แพง  หมูท่ี 3   จากท่ีนา

นางสมัย  นาคศรี ถึงท่ีนาย

เพชร  จันทคุปต       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



32 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โพนแพง  หมูท่ี 3   จากท่ี
นายสุพจน  โซทอง ถึงนาง
สุภรัตน   ทองคํา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

33 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โพนแพง  หมูท่ี 3   จากท่ี
นายสํารวย  พัดทอง  ถึง
นางอําภร  มนตขลัง 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

34 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

 กวาง 400 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

ดอนขวางบานโพนแพง  หมู

ท่ี 3   

มีท่ีกักเก็บนํ้าใน

ฤดูแลง 

กองชาง 

35 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนรอบดอนปูตาและ

สนามกีฬา 

เพ่ือเปนแหลงพักผอน

ยอนใจ 

กวาง 400 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบดอนปูตา

และสนามกีฬาบานโพนแพง  

หมูท่ี 3   

ประชาชนไดมีท่ี

ออกกําลังกาย 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

36 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีนาย

บุญเพ็ง  ชนะมีถึง.ท่ีนาย

ณรงค  ชาววัง  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

37 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากโรงสี

กลุม ถึง.ท่ีนายอาจ  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

38 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีนาย

ไพทูรย  หาญสมัคร  ถึงวัด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



ปาเทพสถิตย 

39 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีนาย
สัมพันธ  สุวรรณา  ถึงบาน
นายบุญจันทร  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

40 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีนาย
สมปอง  ก่ิงชาถึงท่ีนายวิชิต  
ปญญาใส    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

41 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากนาง

ลําปาง  ไชยนาถึงสามแยก

ข้ีเหล็ก-แหลงหนู   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



42 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากสี่แยก

โนนโพธิ์  ถึง ลําหวยเขมร   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

43 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากสี่แยก

โนนโพธิ์  ถึง ท่ีนานายเสน  

โพนชัยแสง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

44 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีบาน
นางทองคํา   ถึงบานนาย
ไพศาล  ใครครวญ   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

45 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากนา 

นางมลิวัลย  ไชยนา .ถึงสี่

แยกโนนโพธิ์  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

46 โครงการพัฒนาเสนทาง เพ่ือความสะดวกในการ ถนน หินคลุก. จํานวน  100,000 100,000 100,000 100,000  กอสรางถนนหินคลุก บาน ประชาชนไดรับ กองชาง 

ผ.๐๑ 



คมนาคม  สัญจรไปมา 1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากบาน

นายคําสิงห  ไชยนา .ถึงสาม

แยกดงพระงม   

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

47 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากบาน

นายอาจ  ไชยนา .ถึงนานาง

ประไพ ไชยนา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

48 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากนา

นางสงวน  บุญศรี  ถึงหวย

เขมร   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

49 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากสาม

แยกประปา ถึงบานาย

ประมูลฉัตร  คําอาจ   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



50 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานข้ีเหล็ก   

หมูท่ี 4 จากสามแยกพระ

ละงม ถึงท่ีนายอําคา  

ปญญาใส       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

51 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานข้ีเหล็ก   

หมูท่ี 4 จากถนนลาดยางลุ

มพุก-ศรีฐาน ถึงท่ีนานายสม

มรรค  ใจเด็จ      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

52 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานข้ีเหล็ก   

หมูท่ี 4 จากถนนลาดยางลุ

มพุก-ศรีฐาน ถึงท่ีนายวิเชียร  

สายตา      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

53 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานข้ีเหล็ก   

หมูท่ี 4 จากถนนลาดยางลุ

มพุก-ศรีฐาน ถึงท่ีนานาย

สมัย  ไชยนา     

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 รางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ผ.๐๑ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

54 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีนาง
เพียร   นําภา  ถึงท่ีนาง
บานชื่น  สายตา  

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

55 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากสาม
แยกนางสลัด  ไชยนา  ถึง
บานนางอนุชนันท  สัมฤทธิ์   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

56 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4จากท่ีบาน
นางเบญจพร  โสคําภา  ถึง
บานนายสมจิตร  นําภา   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

57 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4 จากท่ีบาน
นางสยุมพร  ชาติพล  ถึง
บานนางหนูเวียน  แสนแกว   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

58 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ข้ีเหล็ก   หมูท่ี 4จากท่ีนาง
สําราญ  ปญญาใส ถึงนาง
เบญจพร  โสคําภา  

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

59 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

 กวาง 400 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ  มีท่ีกักเก็บนํ้าใน

ฤดูแลง 

กองชาง 

60 โครงการพัฒนาเขต

ไฟฟา  เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา

สายดับบานข้ีเหล็ก   หมูท่ี  

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

61 โครงการพัฒนาระบบ

ประปาหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี

ประปาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบประปา 100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
ขยายเขตประปาหมูบาน  

บานข้ีเหล็ก   หมูท่ี ๔ 

 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

62 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโคก

กลาง   หมูท่ี 5   จากท่ีนาย

วงษอนันต  ชูรัตน ถึง.ท่ีนาย

สุนทร  แววบุตร    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

63 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโคก

กลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี

นางยสุวรรณ  รัตนออน ถึง.

ท่ีนายคําพันธ  ศรีเสน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

64 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโคก

กลาง   หมูท่ี 5   จากท่ีนาง

จีระภา  ยาระศรี  ถึงท่ี

สาธารณประโยชน...........   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



65 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง  บานโคก
กลาง   หมูท่ี 5  จากท่ีนาย
สุนทร  แนวบุตร  ถึง หวย
ไผ   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

66 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
.กอสรางถนนหินคลุก บาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี
นางนิจ  พยัคฆทอง ถึงดงปา
ชา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

67 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก  บาน

โคกกลาง   หมูท่ี 5  จากท่ี

นายสมพงษ   คํ้าชู  ถึงดง

ปาชา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

68 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี

นายสงคราม  เติมสุข  ถึงท่ี

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



นางบุญยิ้ม   ศาลาสุข 

69 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโคก

กลาง   หมูท่ี 5   จากท่ีนาง

ธิดาพร  ทองเฉลิมไปหวยไผ      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

70 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5  จากท่ี
นางคําตัน  ชํานาญคา  ถึงท่ี
นายสุขใจ  ศรีเสน  

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

71 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี
นายดําเนิน  มิลินดา ถึงท่ี
นายวิวัฒน  เชี่ยวชาญ   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

72 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี
นายอรุณ   สิงหปุรางกูร ถึง

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



ท่ีนางลําดวน  เชี่ยวชาญ   

73 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 
ทอคสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

.0.60 x 1 เมตร 

จํานวน  8  ทอ 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี
นางหนูพร  ทองเฉลมิ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

74 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 
ทอคสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

.0.60 x 1 เมตร 

จํานวน  8  ทอ 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 5   จากท่ี
นายวีระ  คํ้าช ู

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

75 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

 กวาง 400 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ  มีท่ีกักเก็บนํ้าใน

ฤดูแลง 

กองชาง 

76 โครงการพัฒนาเขต

ไฟฟา  เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา

สายดับบานโคกกลาง  หมูท่ี 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



5  

 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

75 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาย

ปดทา  สองเมือง ถึงหนาวัด

บานโนนยาง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

76 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6    จากท่ีนาย

ทัน  อินกายถึง.ท่ีนาย

สุวรรณ  ล่ําสัน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

77 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาย

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 เคน  ตนคํา ถึง.ท่ีนายมอญ  

สมสาย    

78 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโนน
ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาย
ครรชิต  บูรณะอุดม  ถึงนาย
สงวน  บัวศรี   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

79 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนา

นายสุนัย  ศรีสงาถึงท่ีนานาง

อําไพ  ออนนอม   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

80 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาง

ไสว   การัมย  ถึง ท่ีนาง

นภาพร  พอกพูล   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

81 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนา

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 1,000 ม 

 
นายรมย  กลมเกลียว  ถึง ท่ี

นายประสิทธิ์  ตนคํา   

การสญัจรไปมา 

82 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบาน

โนนยาง   หมูท่ี 6    จากท่ี

นายสําลี  สุตะคาน.ถึงท่ีนา

นายสุนัย  ศรีสงา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

83 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี

นายสมาน  พวงศรี.ถึงท่ีนา

นายรมย  กลมเกลยีว   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๘๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี

นางบุญถม  พอกพูล.ถึงท่ีนา

นายสมาน  พวงศรี  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



๘๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนา

นางไสว  การรัมยถึงท่ีนา

นายสวางพงษ  บุญตามทัน     

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๘๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาย

รมย  กลมเกลียวถึง ดอน

คอกควาย    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๘๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโนน

ยาง   หมูท่ี 6   จากท่ีนาย

รมย  กลมเกลียวถึง นายสุภ

ชัย  พวงศรี    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๘๘ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี
นายสมัย  แสงสวาง  ถึงนาง

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



อวน พวงศรี 

๘๙ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี
นายหลอม  สําลี ถึงนายปด
ทา  สองเมือง    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๙๐ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี
นายประสิทธิ์  ตนคํา  ถึง
นางสาวจิตรา  กลมเกลียว 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๙๑ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
โนนยาง   หมูท่ี 6  จากท่ี
นายทน  จําปาหอม ถึงนาง
ยน  สูงแกว 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๙๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
โนนยาง   หมูท่ี 6   จากท่ี
นายสมัย  แสงสวาง  ถึงนาง
บุญเลิศ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.๐๑ 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๙๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนายนวพร   ปานุเวช

ถึง.ท่ีนายอรุณ  เชิดชู   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๙๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนางแฝง   แกวศิริถึง.

ท่ีนางอรสา   ขยันหา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๙๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนางใจ  แสงใส  ถึง.ท่ี

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



นางสมศรี  พลวาป 

๙๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
หนองหาบแห   หมูท่ี 7   
จากท่ีนางสําราญ   คงม่ัน  
ถึงนางบังอร   เชิดชู   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๙๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
หนองหาบแห   หมูท่ี 7   
จากท่ีนายสงกรานต  มนต
ขลัง ถึงท่ีนางนิ่มนวล  
จาพัฒน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๙๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนายสุชาติ   เปบาละ

วัดถึงท่ีนานายเสริมวิธ  ดอน

หนองบั่ว   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



๙๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากนายวิสิทธิ์  พิมพทอง  

ถึง สามแยกไปบานดอนมะ

ฮวน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๐๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนายบุญเลิศ  ตนพุฒ  

ถึง ท่ีนางยุพา  วงณะรัตน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๐๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนายสมพร  ชื่นชม ถึง 

สามแยกหนองหวา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

10๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีนางบุญมี  ทอนคํา ถึง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



ดงเข่ือนวัว 

1๐๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากบานนายสมบัติ   มนต

ขลัง ถึงท่ีนายทัศ  พิมพงาม 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

1๐๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากบานนายสุพรรณ  ชื่น

ชม .ถึงบานนางนวย   พาลี   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

1๐๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากบานนางบังอร  เชิดชู  

ถึงบานนายมานิตย  ชื่นชม 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1๐๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 500 ม. 

 
จากท่ีนางวภาวดี  หนูอินทร  

ถึงโนนตากวาง 

การสญัจรไปมา 

1๐๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองหาบแห   หมูท่ี 7   

จากท่ีโนนตากวาง  ถึงโนน

ตาบอด   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

1๐๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานหนอง

หาบแห   หมูท่ี 7   จาก

บานนายบุญเลิศ  ตนพุฒ 

ถึงหนองแลง     

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

1๐๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานหนอง

หาบแห   หมูท่ี 7   จากนาง

นิ่มนวล  จามพัฒน ถึงนาง

ดวง  ขุลี       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1๑๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนดิน บานหนอง

หาบแห   หมูท่ี 7   จาก

นายสุพรรณ  ชื่นชม ถึงนาย

ลําพอง  กกฝาย           

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๑๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน  

  กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน  รอบท่ี

ดอนปูตา  บานหนองหาบ

แห   หมูท่ี 7      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๑๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา จากท่ี
นายวิชัย  ทอนคํา  ถึงท่ีนาง
บัวทอง  อนุอัน 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๑๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองหาบแห   หมูท่ี 7   
จากท่ีนายสวัสดิ์  ชื่นชม  ถึง
ท่ีนายสี  คาดสันเท๊ียะ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



๑๑๔ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
  กอสรางรางระบายน้ํา 
บานหนองหาบแห   หมูท่ี 7  
จากท่ีนายรังสิต  สานนท  
ถึงท่ีนางสมศรี  พลวาป   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๑๕ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองหาบแห   หมูท่ี 7   
จากท่ีนางนวย  พาลี    ถึงท่ี
นายทองพูล  ถิระกูลพิพัฒน 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๑๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองหาบแห   หมูท่ี 7   
จากท่ีนางสําราญ  คงม่ัน  
ถึงท่ีนางบุดศรี  ทองพรม 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๑๗ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางวางทอระบายน้ํา 

บานหนองหาบแห 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๑๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากท่ีนาง

หัด   จันทคุปตถึง.ท่ีนาย

จําป  คูณสัตย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

119 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากท่ีนาง

ตุมทอง   ตรีประเคนถึง.ท่ี

นางสุปราณี   จําปาเทศ   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

120 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากท่ีนาย

ประสิทธิ์  ไชยภูมิ  ถึง.ท่ีนาง

ทอง   ปญญาใส 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



121 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานดอน
เขือง   หมูท่ี 8    จากท่ี
นายไสว  จําปาแดง  ถึงดอน
ปูตา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

122 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานดอน
เขือง   หมูท่ี 8   จากท่ีนาย
พิมพพงศ   ไชยนาถึงท่ีนาย
แมน  ศรีสงา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

123 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากปูดาน   

บานดอนเขืองถึงท่ีนานาย

ประสงค  ปดภัย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

124 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากดอนปู

ตา  ถึง อบต.ลุมพุก   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



125 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากท่ีนา

นายประหยัด  พันนา  ถึง ท่ี

นานายประสงค  ปดภัย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

126 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนลูกรัง บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี

นานายพิชัย  มา ลัย ถึง ท่ี

นานางอังกาบ  ตีประเคน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

127 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จาก

วัดบานดอนเขือง .ถึงดอน

มะหรี่    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

128 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี

สาธารณประโยชนปาชาถึงท่ี

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



นานายประหยัด  พันนา    

129 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จาก

ถนนแจงสนิท .ถึงดงเข่ือนวัว   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1๓0 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จาก

หนองแฝก  ถึงดงเข่ือนวัว   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

131 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
.กอสรางถนนดิน บานดอน

เขือง   หมูท่ี 8   จากหา

แยกทุงรวงทอง ถึงโนนเสือ

โกก       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

132 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดินบานดอน ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 1,000 ม 

 
เขือง   หมูท่ี 8    จากหา

แยกทุงรวงทอง ถึงโนนไข

นก       

การสญัจรไปมา 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑33 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
  กอสรางรางระบายน้ําบาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี
นายแสวง  กําแกว  ถึงท่ี
นายสวัสดิ์  ศรีสงา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑34 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี
นายเลิศ  ปดภัย  ถึงท่ีนาย
พิมพพงศ  ไชยนา   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



๑35 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
  กอสรางรางระบายน้ําบาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี
นายสิงห  วิบูลยอาจ  ถึงท่ี
นายสวัสดิ์  ศรีสงา   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑36 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี
นายที  ไชยภูมิ  ถึงท่ีนาย
อํานวย  นาสารี   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

137 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี
นางทองใบ  จําปาแดง  ถึงท่ี
นางนอย  ศรีสงา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

138 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี
นายพุฒ   ศรีหิน ถึงนางสาว
เกศรา   แกวแกนคํา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

139 โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือแกไขปญหานํ้า กวาง 0.50 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางทอระบายน้ําบาน นํ้าระบายได กองชาง 

ผ.๐๑ 



ระบายนํ้า ทวมขังภายในหมูบาน   ยาว 100 ม. 

 

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ดอนเขือง   หมูท่ี 8   จากท่ี

นายสงคราม  ฉวีวงษ ถึง

นางจันทรศรี  ศรีสงา   

สะดวก 

140 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี

นายนรินทร   อุนใจ  ถึง

นายที  ไชยภูมิ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

141 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี
นางฉวี  สุขแสนถึงนายสิงห  
วิบูลยอาจ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

142 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี
นายนรินทร   อุนใจ  ถึงนาง
เสิญ  เสียงใส 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



143 โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน

ดอนเขือง   หมูท่ี 8  จากท่ี

นายพุฒ   ศรีหิน ถึงนาง

สุนันชิยา  แซแต 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

144 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก

ท่ีนายคํามี  หินทองถึง.ท่ี

นายชาญวิทย  มาลัย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

145 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก

ท่ีนายวรรณ  ดาษดื่น  ถึง

โนนง้ิว 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



146 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานเหลา

ฝาย   หมูท่ี   9    จากสี่

แยกศูนยเด็ก  ถึง.ท่ีนาย

สัมฤทธิ์ มาลัย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

147 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9  จาก
ท่ีนายบุญมี  ยวนใจ  ถึงท่ี
นายบุดดา  สุขแสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

148 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
ท่ีนายทองมวน  พลขันต ถึง
ท่ีนางยุพา  ยวนใจ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

149 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก  จากท่ี

นายอรุณ  พิมพทอง .ถึงท่ี

นายเล็ก  มาลัย   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



150 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก

ท่ีนายอรุณ  พิมพทอง .ถึง

หนองหวา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

151 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก

สามแยกหนองบก .ถึงนาย

คํามี  หินทอง   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

152 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
ท่ีนานางเพ็ญมณี  มาลัย .ถึง
โนนง้ิว 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๕๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานเหลา

ฝาย   หมูท่ี   9   จากสี่

แยกหนองขาม ถึงถึงหนอง

หวา       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



15๔ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9  จาก
ท่ีนายประยงค  พิมพทอง 
ถึงศูนยเด็กเล็ก 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

1๕๕ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
หนาประปา ถึงท่ีนายชังยงค  
แสนโตคตร    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

1๕๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9  จาก
สามแยกบานนายบุดดา  สุข
แสน ถึงท่ีนายชังยงค  แสน
โตคตร    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



1๕๗ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
สามแยกบานแมสาสุขแสน 
ถึงท่ีนางสุวรรณ  ดาษดื่น   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

1๕๘ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9  จาก
บานนายบุญหนา  ดาษดื่น 
ถึงหาแยกพอหวัน  ดาษดื่น.   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๕๙ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
สามแยกบานนางพิมพา สุข
แสน ถึงบานนายสมาน  
ราษฎรนิยม  

 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๑๖๐ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   จาก
สามแยกบานนายประสิทธ  
ปนทองถึงบานนายทองมวน 
พลขันต 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๖๑ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9  จาก
แยกบานนายพอง  พิมพ
ทอง ถึงแยกศูนยเด็ก.  

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๖๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   

ชวงท่ี ๑  จากแยกบานนาย
สุปน  ภูนารีถึงนายณรงค 
พรอมจิตร 

 ชวงท่ี ๒  จากแยกบานนาย
บุญหนา  พิมพทอง ถึงนาย
สวน  พิมพทอง 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๖๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี   9   

ชวงท่ี ๑  จากแยกบานนาย
ประสิทธิ์  ปนทอง  ถึงบาน
นายสําเร็จ  แสนพล 

 ชวงท่ี ๒  จากบานนายชัย
ยงค  แสนโคตร ถึงนายสว 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

164 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
.กอสรางถนนคสล. บาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10   

จากท่ีนางถนอม  หลักชัย 

ถึง.ท่ีนายพัน  กาขาว   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

165 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 50  ม 

 
จากท่ีนายเคน  สองเมืองถึง.

ท่ีนางหนูใจ  บัวนาค   

การสญัจรไปมา 

166 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานแหลง

แปน   หมูท่ี 10    จากท่ี

นายสุวรรณ  นางาม  ถึง.ท่ี

พักสงฆนาแค 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

167 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนคสล. บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10   
จากท่ีนายคําไส  ปานเพชร  
ถึงประปาแหลงแปน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

168 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานแหลง
แปน   หมูท่ี 10   จากท่ีนาย
พรหมลี  ถึงท่ีนางประทุม  
ม่ันคง    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

169 โครงการพัฒนาเสนทาง เพ่ือความสะดวกในการ ถนนลูกรัง จํานวน  100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางถนนลูกรัง บานแหลง ประชาชนไดรับ กองชาง 

ผ.๐๑ 



คมนาคม  สัญจรไปมา 1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แปน   หมูท่ี 10   จากท่ีนาย

บุญมี  ขวัญแกว  ถึงปาชาเกา   

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

170 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานแหลง

แปน   หมูท่ี 10   จากท่ีนาย

บุญปอง   สีหิน  ถึง ท่ีนายสําลี  

สีหิน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

171 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานแหลง

แปน   หมูท่ี 10   จากบอขยะ

เกา  ถึง ท่ีนางคําพันธ  บุญ

นอย     

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

172 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาแหลง
แปน หมูท่ี 10 จากถนนแหลง
แปน ถึงสุดเขตดอนเขือง    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

173 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนลูกรัง  บาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 

ผ.๐๑ 



  ยาว 1,000 ม ท่ีนายดําดี  สีหิน ถึง ท่ีนาง

บุญเพ็ง   สีหิน    

การสญัจรไปมา 

174 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10   

จากทางหลวงชนบท ถึงท่ี

นายวิชิต  วิเศษวงษา    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

175 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 อสรางถนนหินคลุก บาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10   

จากถนนแหลงแปน.ถึงโนน

ยาง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

176 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก.  กวาง 

๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุกบาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10    

ถนนรอบปาชา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



1๗๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
   กอสรางถนนดินบาน

แหลงแปน   หมูท่ี 10    

จากท่ีนายวิชิต  วิเศษวงษา 

ถึงท่ีนางบัวศรี  สีหิน      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

1๗๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานแหลง

แปน   หมูท่ี 10   จากนาย

ดวง  กําแกว ถึงท่ี  นางจิตร  

คงสุข      

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
                องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1๗๙ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก
ท่ีนายสํารวย  จักษุดํา  ถึงท่ี
นายถนอม  หลักชัย 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

1๘๐ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก
ท่ีนายสมพร  ทองหอม  ถึง

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



ท่ีนางพลอย  บัวศรี   

๑๘๑ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก
ท่ีนางอัมพร  กระบวนศรี  
ถึงท่ีนางราพร   สีหิน 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๘๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก
ท่ีนายวิโรจณ  เทพวงษา  
ถึงท่ีนายนางนารี  สีหิน   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๘๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
แหลงแปน   หมูท่ี 10  จาก
ท่ีนายทองจันทร   วังอาจ  
ถึงท่ีนางบรรจง   กลม
เกลียว   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1๘๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
. .กอสรางถนนคสล. บาน

สมสะอาด   หมูท่ี 11   

จากสี่แยกท่ีนานายมวง  นํา

ภาถึง.ท่ีนานายนิพน  จําปา

แดง   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



๑๘๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว ๑๐๐๐  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานสม

สะอาด   หมูท่ี 11   จาก

สามแยกท่ีนายพรม  ไชยนา

ถึงท่ีนายเรียม  สุนธงศิริ   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๘๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว ๑๐๐๐ ม.   

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรังบานสม

สะอาด   หมูท่ี 11    จากท่ี

นานางนา  ไชยนา ถึง ท่ี

นานายสัมฤทธิ์  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๘๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว ๑๐๐๐ ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุกบาน
สมสะอาด   หมูท่ี 11    
จากท่ีนานายฉลอง  ไชยนา.
ถึงท่ีนานางนา   ไชยนา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



188 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว ๑๐๐๐ ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบานสม
สะอาด   หมูท่ี 11    จากท่ีนา
นางนา  ไชยนา.ถึงท่ีนานายนิ
พน  จําปาแดง   

 

 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๑๘๙ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
สมสะอาด   หมูท่ี 11   
จากสามแยกบานนายไสว  
ก่ิงชา  ถึงสี่แยกบานนาย

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

ผ.๐๑ 



อุดม  จันทบ 

๑๙๐ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
สมสะอาด   หมูท่ี 11   
จากสามแยกบานนางปทุม  
เพ่ิมพูน ถึงสี่แยกบานนาง
เอมออน  ปญญาใส 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๙๑ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
สมสะอาด   หมูท่ี 11   
จากสี่แยกบานนางปอน  
แสงเมืองรักษ ถึงสามแยก
บานนางหมอก  ก่ิงชา   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๑๙๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
สมสะอาด   หมูท่ี 11  จาก
ท่ีบานนางจู  ไชยนา ถึงบาน
นางจิราวรรณ  เชื้อวงษ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



1๙๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนคสล. บาน

หนองแสง   หมูท่ี 12   

จากท่ีนายออนตา  สานนท

ถึงถนนแหลงแปน-กูจาน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๙๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บาน

หนองแสง   หมูท่ี 12    

จากท่ีนายสมาน  เลยกลาง

ถึงท่ีนายบัวสอน   สุตะคาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๙๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

หนองแสง   หมูท่ี 12   

จากท่ีนางสวิง  สีหินถึงท่ี

นางจําปา  สีหิน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๙๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนคสล.บาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากท่ีนายพร   พันเดชถึงท่ี
นายสุริยา   หลักชัย 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๑๙๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากท่ีนายบัวสอน   สุตะ
คาน ถึงท่ีนายสุพรรณ   สี
หิน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๙๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบาน

หนองแสง   หมูท่ี 12    

จากท่ีนางหนูปน  พันเดช .

ถึงท่ีนายสุริยา  หลักชัย    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๑๙๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง 6.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองแสง   หมูท่ี 12   

จากท่ีนางอุทัย  บัวสี .ถึงท่ี

นางนารี  พิมพศรี    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๐๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก.  กวาง 

๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุกบาน

หนองแสง   หมูท่ี 12    

จากท่ีนายภานุมาศ  แกว

พิลึก .ถึงท่ีนางบุญเพ็ง  สีหิน    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
 

หนวยงานท่ี

ผ.๐๑ 



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

(KPI) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

รับผิดชอบ 

๒๐๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก.  กวาง 

๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
   กอสรางถนนหินคลุก 

บานหนองแสง   หมูท่ี 12   

จากท่ีนางจําปา  สีหิน .ถึง

สุดเขตถนนนาคํา    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๐๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก.  กวาง 

๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

หนองแสง   หมูท่ี 12   

จากท่ีนายบัวสอน  สุตะคาน  

ถึงท่ีนางบุญมี   หลักชัย    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๐๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากนายยุทธนา  ม่ันคง  ถึง
นางสุวรรณ   พิมพทอง 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๐๔ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
หนองแสง   หมูท่ี 12  จาก
นายจันทรทา  กาขาว  ถึง
นางสวิง  สีหิน   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๐๕ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากนางออนตา  สานนท  
ถึงท่ีดอนปูตา    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๐๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากนางออน   พิมพศรี  ถึง
ท่ีนางทองแดง   สุตคาน   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
 

หนวยงานท่ี

ผ.๐๑ 



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

(KPI) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

รับผิดชอบ 

๒๐๗ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
หนองแสง   หมูท่ี 12   
จากนายจันทรทา  กาขาว  
ถึง ศาลาประชาคม    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๒๐๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล.บานรอง

คํา   หมูท่ี 13    จากท่ีนาย

สุวิจารย  ปญญาใสถึง.ท่ีนาง

มะลิวรรณ  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๐๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
  กอสรางถนนคสล. บาน

รองคํา   หมูท่ี 13   จากท่ี

นายเสถียร  ปญญาใส  ถึงท่ี

นางวิรัญญา  ภูนาโคก 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๑๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานรอง

คํา   หมูท่ี 13   จากท่ีนาย

คําผล  คงดี  ถึง.ท่ีนางบุญธง   

ปญญาใส    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๑๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานรอง
คํา   หมูท่ี 13   จากท่ีนาย
หนู  ไชยนา  ถึงท่ี
สาธารณประโยชนหนองบั่ว 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๑๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน ลูกรัง. จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานรอง
คํา   หมูท่ี 13   จากท่ีนาง
มะลิวรรณ  ไชยนางถึงท่ีนา
นายสัมฤทธิ์  ไชยนา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๑๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน หินคลุก. จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว 500 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

รองคํา   หมูท่ี 13   จากท่ี

นายยอด  ปญญาใส .ถึงท่ี

นายวิเชียร  สายแอว 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๑๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

รองคํา   หมูท่ี 13   จากท่ี

นางดรลา  อินทะแสง .ถึง

ถนนลาดยางลุมพุก-ศรีฐาน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๑๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานรองคํา   

หมูท่ี 13   จากท่ีนาย

สัมฤทธิ์  ปญญาใส ถึงท่ีนาย

สัมฤทธิ์  ไชยนา       

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
 

หนวยงานท่ี

ผ.๐๑ 



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

(KPI) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

รับผิดชอบ 

๒๑๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
รองคํา   หมูท่ี 13   จากท่ี
นางบุญยิ่ง  สมหนองหวา 
ถึงท่ีนายคําผล  คงดํา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๑๗ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
รองคํา   หมูท่ี 13   จากท่ี
นางนอย  ก่ิงชา ถึงท่ีนาย
อรุณ  ติ่งทอง   

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๑๘ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
รองคํา   หมูท่ี 13  จากท่ี
นางนวน  ไชยนา ถึงท่ีนาย
สุพัฒน  ไชยนา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๒๑๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี

นางฉลวย   ขวัญทอง  ถึง.ท่ี

นางอํานาจ   หอกคํา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

2๒๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนคสล.  บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14  จากท่ี

นางหนูเท่ียง  พันธพิพัฒน   

ถึงโนนตาบอด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี

นายศิริชัย  คงทน   ถึงโนน

ตาบอด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บานโคก
กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี
นายสงคราม  เติมสุข   ถึง  
ทุงรัฐบาล 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๒๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
.กอสรางถนนคสล. บานโคก
กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี
นายอวน  จักษุกรรรฐ    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14   จาท่ีนา

นางสมจิตร   บัวพันธุ   รอบ

ทุงรัฐบาล   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี

นายอวน   จักษุกรรฐ ถึงท่ี

นานายสุดใจ   ศรีเสน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๖ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

โคกกลาง   หมูท่ี 14   จาก

ท่ีนางฉลวย   ขวัญทอง  ถึง.

ท่ีนางอํานาจ   หอกคํา   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๒๒๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14    
จากท่ีนายศิริชัย  คงทน   
ถึงโนนตาบอด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

โคกกลาง   หมูท่ี 14   จาก

ท่ีนายสงคราม  เติมสุข   ถึง  

ทุงรัฐบาล 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๒๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบาน

โคกกลาง   หมูท่ี 14    

จากโนนดอนกอก   ถึง  

โนนตาบอด   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๓๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบาน

โคกกลาง   หมูท่ี 14    

จากท่ีนายอวน   จักษุกรรฐ 

ถึงท่ีนานายสุดใจ   ศรีเสน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ 

๒๓๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนดิน บานโคก
กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี
นายอวน   จักษุกรรฐ ถึงท่ี
นานายสุดใจ   ศรีเสน   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๓๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานโคก

กลาง   หมูท่ี 14   จากท่ี

นายสงคราม  เติมสุข   ถึง  

ทุงรัฐบาล 

 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 256๒ 256๓ 256๔ 

ผ.๐๑ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๓๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14  จาก
ท่ีนายคําพอง   โคกกลาง  
ถึงนายประวัติ   ชํานาญคา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๓๔ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14   จาก
นายคําพอง   ชํานาญคา  
ถึงนายสฤทธิ์พล ศรีจันทร    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๓๕ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14   จาก
นายสมศักดิ์  โสมะคุณา
นนท ถึงนางวนิดา  วราหคํา    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๓๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ําบาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14   จาก
นายพรชัย   ศรีเสน ถึงนาย
อํานาจ   หอกคํา    

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
 

หนวยงานท่ี

ผ.๐๑ 



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

(KPI) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

รับผิดชอบ 

๒๓๗ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางรางระบายน้ํา บาน
โคกกลาง   หมูท่ี 14  จาก
นายเสกสรร  เพียงพวง ถึง
นางสุวรรณา   ไตรมณี 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



238 โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล. จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 50  ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนคสล. บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

แยกบานนายสมหมาย  

ดาษดื่น ถึงท่ีนายหนูดิน  

ปนทอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๓๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

ท่ีนายทวี  ไชยนา  ถึงแยก

นานางทองพูน  ดาษดื่น   

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

แยกนานายแสวง  นามวัก 

ถึง โนนข้ีตุน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๑ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก
แยกนานายสาํรวย  แสงใส  
ถึง ท่ีนานายเจริญ  กกฝาย 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  

ผ.๐๑ 



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๒๔๒ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
. กอสรางถนนลูกรังบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15    
จากแยกนานายแสวง  นาม
วัก ถึง แยกบอตากแดด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๓ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนลูกรัง บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

แยกบอตากแดด ถึงแยก

นานายอภิชาติ  หินทอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๔ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

ท่ีนานายอํานวย  แสงใส  

ถึงแยกท่ีนานางเท่ียง  จัดดา    

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๕ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุก บาน

เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก

ท่ีนายทวี  ไชยนา  ถึง แยก

นานางทองพูน  ดาษดื่น 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ผ.๐๑ 



               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๒๔๖ 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
 กอสรางถนนหินคลุกบานเหลา
ฝาย   หมูท่ี 15    จากท่ีจาก
แยกนานายแสวง  นามวัก ถึง 
แยกบอตากแดด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๗ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง จํานวน  

1 สาย กวาง ๔.00 ม. 

  ยาว ๑,๐00 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนหินคลุกบานเหลา

ฝาย   หมูท่ี 15  จากแยกบอ

ตากแดด ถึงแยกนานายอภิชาติ  

หินทอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๘ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน  จํานวน  

1 สาย กวาง ๖.00 ม. 

  ยาว 1,๕00 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานเหลาฝาย   

หมูท่ี 15   รอบเขตปาชุมชน     

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

๒๔๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนดิน จํานวน  

1 สาย กวาง 4.00 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางถนนดิน บานเหลาฝาย   

หมูท่ี 15   จากแยกบอตาก

แดด ถึงแยกนานายอภิชาติ  

หินทอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

 
  
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๒๕๐ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15  จาก
ศาลาประชาคม ถึงแยกบาน
นางบุญเรือง  จันดา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๕๑ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ํา บาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15  จาก
แยกบานนายพันธ  แสงแกว 
ถึงแยกบานนางเจียม  กก
ฝาย 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๕๒ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก
แยกบานนางวัน  ตนคํา ถึง
แยกบานนายสุนี  แหลมก่ี
คํา 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๕๓ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
กอสรางทอระบายน้ําบาน
เหลาฝาย   หมูท่ี 15   จาก
แยกบานนายพันธ  แสงแกว 
ถึงแยกบานนายดํา  ปกปอง 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

 

ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

๒๕๔ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 
15   จากแยกบานนายสมิง  
พิมพทอง ถึงแยกบานนาย 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๕๕ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

1,๐00,000 

(อบต.) 

 

1,00๐,000 

(อบต.) 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

กอสรางรางระบายนํ้าหมู ๑ – 
๑๕ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

๒๕๖ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังภายในหมูบาน 

กวาง 0.50 ม. 

  ยาว 100 ม. 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

1,๐00,000 

(อบต.) 

 

1,00๐,000 

(อบต.) 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

กอสรางทอระบายนํ้าหมู ๑ – 
๑๕ 

นํ้าระบายได

สะดวก 

กองชาง 

2๕๗ โครงการพัฒนาระบบ

ประปาหมูบาน  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

นํ้าประปาอยางท่ัวถึง 

กอสรางระบบ

ประปา 

จํานวน 1 จุด 

4,500,000 
  (กรมสงเสริมฯ) 

4,500,000 
  (กรมสงเสริมฯ 

4,500,000 
  (กรมสงเสริมฯ) 

4,500,000 
  (กรมสงเสริมฯ) 

ติดตั้งระบบประปา ในเขต อบต.

ลุมพุก หมู ๑ -๑๕ 

ประชาชนมีนํ้า

สะอาดสําหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

๒๕๘ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าใน

การเกษตร 

 กวาง 400 ม. 

  ยาว 1,000 ม 

 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

(อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 

100,000 

       (อบต.) 
ขุดลอกลําลางสาธารณะ หมู 

๑ -๑๕ 

มีท่ีกักเก็บนํ้าใน

ฤดูแลง 

กองชาง 

 
 

ผ.๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

2๕๙ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กอสรางถนนทุก

ประเภท เชน 

ถนนลาดยาง,ถนนค

สล.,ถนนหินคลุก,

ถนนลูกรัง,ถนนดิน

ถม 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

1,๐00,000 

(อบต.) 

 

1,00๐,000 

(อบต.) 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

กอสรางถนนทุกประเภท เชน 

ถนนลาดยาง,ถนนคสล.,ถนนหิน

คลุก,ถนนลูกรัง,ถนนดินถม 

หมู ๑ – ๑๕ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

2๖๐ โครงการพัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ซอมแซมถนนทุก

ประเภท เชน 

ถนนลาดยาง,ถนนค

สล.,ถนนหินคลุก,

ถนนลูกรัง,ถนนดิน

ถม 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

1,๐00,000 

(อบต.) 

 

1,00๐,000 

(อบต.) 

 

1,๐00,000 

(อบต.) 

ซอมแซมถนนทุกประเภท เชน 

ถนนลาดยาง,ถนนคสล.,ถนนหิน

คลุก,ถนนลูกรัง,ถนนดินถม 

หมู ๑ – ๑๕ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 

กองชาง 

2๖๑ โครงการพัฒนาเขต

ไฟฟาสาธารณะ 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน   

ติดตั้งไฟฟาแสง

สวางสาธารณะ(สาย

ดับ) 

1,500,000 

(อบต.) 

1,500,000 

(อบต.) 

1,500,000 

(อบต. 

1,500,000 

(อบต. 

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ(สายดับ) หมูท่ี ๑ –

๑๕  (อุดหนุน กฟภ.จ.ยโสธร) 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

กองชาง 

ผ.๐๑ 



จํานวน  210 จุด ทรัพยสิน 

2๖๒ โครงการพัฒนาระบบ

ประปาหมูบาน  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

นํ้าประปาอยางท่ัวถึง 

หมูที 1 - 15 400,000 

     (อบต.) 

400,000 

     (อบต.) 

400,000 

        (อบต.) 

400,000 

        (อบต.) 

อุดหนุนกิจการประปาหมูบาน 

หมูท่ี 1– 15 ในเขต อบต.ลุมพุก 

ประชาชนมีนํ้า

สะอาดสําหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

2๖๓ โครงการพัฒนาเขต

ไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชในการเกษตร   

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 1 สาย 

500,000 

(อบต.) 

500,000 

(อบต.) 

500,000 

(อบต.) 

500,000 

(อบต.) 

โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี1-15( อุดหนุน 

กฟภ.จ.ยโสธร) 

ประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

กองชาง           

๒๖๔ โครงการพัฒนาแหลงนํ้า

สาธารณะ 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมในนาขาว 

กวาง 300 ม. 

ยาว  1,000  ม. 

700,000 

(อบต.) 

700,000 

(อบต.) 
700,000 

(อบต. 

700,000 

(อบต. 

โครงการขุดหนองนํ้าและขุด

ลอกหนองนํ้าสาธารณะหมูท่ี 1- 

15  

มีท่ีเก็บกักนํ้าไว

ใชในยามฤดูแลง 

กองชาง 

๒๖๕ โครงการพัฒนาระบบ

นํ้าเพ่ืออุปโภค - บริโภค 

เพ่ือใหราษฎรมีนํ้า

อุปโภค-บริโภคท่ี

สะอาด ปลอดภัย 

ติดตั้งเครื่องทํานํ้า

ดื่มประจําหมูบาน 

15 หมูบาน 

800,000 

(อบต.) 

800,000 

(อบต.) 

800,000 

(อบต.) 

800,000 

(อบต.) 

โครงการจดัซื้อเครื่องติดตั้งทํา

นํ้าดื่มประจําหมูบาน หมูท่ี 1 -

15  

ราษฎรมีนํ้า

สะอาดปลอดภัย

ในการอุปโภค-

กองชาง 

ผ.๐๑ 



บริโภค 

๒๖๖ โครงการพัฒนาระบบ

นํ้าเพ่ืออุปโภค - บริโภค 

เพ่ือใหราษฎรมีนํ้า

อุปโภค-บริโภคท่ี

สะอาด ปลอดภัย 

เจาะบาดาลแบบบอ

ตอก จํานวน 15 

หมูบาน 

    300,000 

         (อบต.) 

    300,000 

         (อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

โครงการเจาะบาดาลแบบบอ

ตอก หมูท่ี 1- 15 

ราษฎรมีนํ้า

สะอาดปลอดภัย

ในการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

๒๖๗ โครงการพัฒนาระบบ

นํ้าเพ่ืออุปโภค - บริโภค 

เพ่ือใหราษฎรมีนํ้า

อุปโภค-บริโภคท่ี

สะอาด ปลอดภัย 

 

 

 

จํานวน 15 หมูบาน 

 

    300,000 

         (อบต.) 

 

    300,000 

         (อบต.) 

 

300,000 

       (อบต.) 

300,000 

       (อบต.) 

อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค

สาขามหาชนะชัย 

ราษฎรมีนํ้า

สะอาดปลอดภัย

ในการอุปโภค-

บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 
             สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม                    
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ี  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

ผ.๐๑ 



๒๖๘ โครงการพัฒนาระบบ

ระบายนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมขังในนาขาวของ

เกษตรกร 

วางทอระบายนํ้า

ตามจุดตางๆของ

หวยเขมร 

200,000 

(อบต.) 

200,000 

(อบต.) 

200,000 

(อบต. 

200,000 

(อบต. 

วางทอระบายนํ้าตามจุดตางๆ 

หมูท่ี ๑-๑๕ 

นํ้าระบายได

สะดวกรวดเร็ว 
กองชาง           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.256๑-256๔) 

             สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
               องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน                                                                                                                          
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

1 โครงการ เพ่ือความสะดวกในการ ถนนลาดยางผิวแอส 17,164,000 17,164,000 17,164,000 17,164,000 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชน องคการบริหาร

ผ.๐5 



พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

สัญจรไปมา ฟลทติกคอนกรีต. 

จํานวน 1 สาย กวาง 

8.00 เมตร  ยาว 

4.291  กิโลเมตร 

 

    ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต. สาย

แจงสนิท – หนองหาบแห – 

เหลาฝาย  หมายเลขทะเบียน                   

ยส.ถ. 70-001 

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

2 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต. 

จํานวน 1 สาย กวาง  

4   เมตร  ยาว 2.6  

กิโลเมตร 

 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 กอสรางถนนลาดยางผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต.สายเหลาฝาย 

– โคกกลาง    

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

องคการบริหาร

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

3 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน คสล.. จํานวน 1 

สาย กวาง   4  เมตร  

ยาว 2.2  กิโลเมตร 

5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 กอสรางถนน คศล..สายบาน

หนองแสง – ถนนแจงสนิท 

(บานดอนมะยาง)    

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

องคการบริหาร

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 
 
         -2- 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

4 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนลาดยางผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต. 

จํานวน 1 สาย กวาง  

5   เมตร  ยาว  7.3  

กิโลเมตร 

 

18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 กอสรางถนนลาดยางผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต. สายแจงสนิท 

– โนนยาง – กูจาน   

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

องคการบริหาร

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

5 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนคสล.. จํานวน 1 

สาย กวาง   4  เมตร  

3,400,000 3,400,000 

 

3,400,000 3,400,000 กอสรางถนน คสล. สายบาน 

หนองแสง –  นาหอม   

ประชาชน

ไดรับความ

องคการบริหาร

สวนตําบล 



คมนาคม  ยาว 1.7  กิโลเมตร 

 

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

6 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนน คสล.. จํานวน 1 

สาย กวาง  4  เมตร  

ยาว 3.7  กิโลเมตร 

8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 กอสรางถนน คศล..สายบาน

ดอนเขือง -บานชาตะยานนท   

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

 

 องคการบริหาร

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

7 โครงการ

พัฒนาเสนทาง

คมนาคม  

เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ถนนหินคลุก.. จํานวน 

2 สาย (สองฝงหวย

เขมร ) กวาง   5  

เมตร  ยาว 4.6  

กิโลเมตร 

5,102,000 5,102,000 5,102,000 5,102,000 กอสรางถนน หินคลุก บนคันคู

สองฝงหวยเขมรจากถนนลุมพุก-

ศรีฐาน ถึงบานโนนยาง   

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การสญัจร

ไปมา 

 

 

 องคการบริหาร

สวนตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

         
 
 
 
 
 
                                                                 -3- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

256๒ 

(บาท) 

256๓ 

(บาท) 

256๔ 

(บาท) 

8 โครงการ

พัฒนาแหลง

นํ้าสาธารณะ 

เพ่ือใหราษฎรมีนํ้า

อุปโภค-บริโภคและมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ขุดลอกแหลงนํ้า

สาธารณประโยชน  

พ้ืนท่ีขุดลอกไมนอย

กวา 17,580 ตร.ม 

ลึกเฉลี่ย 3.50  ม.หรือ

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

โครงการขุกลอกแหลงนํ้าสา

ธารณประโยขนหนองแลง  

บานหนองหาบแห  หมูท่ี 7 

ตําบลลุมพุก  อําเภอคําเข่ือน

แกว  จังหวัดยโสธร 

ประชาชนมี

นํ้าอุปโภค-

บริโภคและมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

องคการ

บริหารสวน

ตําบล 

ลุมพุก/ 

หนวยงานท่ี



มีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 61,530 

ลบ.ม. 

 

เก่ียวของ  

รวม     8 

     

 - - 68,276,000 68,276,000 68,276,000 68,276,000 - - - 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  อบต.ลุมพุก 

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและเวลาท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 

1. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน 

1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00  กองคลัง, 

2. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

1 เครื่อง 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 สํานักปลดั  

3. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน 

1 เครื่อง 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 สํานักปลดั  

4. แผนงานบริหารงาน ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเครื่องดดูฝน ขนาด 15 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 สํานักปลดั  



ท่ัวไป ลิตร 

5. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส ขนาด2
ช้ัน 

1 ตู 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 สํานักปลดั  

6. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 
บาน 

1 ตู 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 กองคลัง 

7. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส ขนาด2
ช้ัน 

1 ตู 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 
กองคลัง  

8. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะ 

1 เครื่อง 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 
กองคลัง  

9. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อชุดโตะทํางาน 1 ชุด 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 กองคลัง 

10. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน 

1 เครื่อง 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 กองคลัง, 

11. 
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
สํานักปลดั  

12. 
แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อชุดกลองวงจรปด CCTV 
พรอมติดตั้งและอุปกรณครบชุด 

1 ชุด 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
สํานักปลดั  

13. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อตูวางของ9ชอง 6 ตู 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 
กองสงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

14. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑสาํนักงาน 

โครงการจดัซื้อซุมเฉลิมพระเกิยรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 

3 ซูม 360,000.00 0.00 0.00 0.00 
กองสงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

15. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑการศึกษา 
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส ขนาด2
ช้ัน 

1 ตู 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 
กองสงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

16. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 
บาน 

1 ตู 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 
,กองสงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,  

17. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
tank printer ) 

1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 



18. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑงานบานงานครัว 
จัดซื้อถังขยะมลูฝอย ขนาด 120 
ลิตร แบบมีฝาปด-ลอเลื่อน 

100 ถัง 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

19. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส ขนาด2
ช้ัน 

1 ตู 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

20. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑงานบานงานครัว 
จัดซื้อถังขยะมลูฝอย ขนาด 60 
ลิตร แบบยางรถมฝีาปด 

100 ถัง 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

21. แผนงานสาธารณสุข 
ครุภณัฑวิทยาศาสตร
และการแพทย 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ชนิด
สายสะพาย 

1 เครื่อง 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

22. แผนงานสาธารณสุข 
ครุภณัฑยานาหนะและ
ขนสง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย 1 คัน 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

23. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 ลิ้นชัก 1 ตู 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

24. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑการเกษตร 
จัดซื้อเครื่องสับยอยก่ิงไม ตอทาย
รถพวง 

1 เครื่อง 187,000.00 0.00 0.00 0.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

25. แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อชุดโตะทํางาน 1 ชุด 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

26. 
แผนงานสังคม
สงเคราะห 

ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

1 เครื่อง 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 , กองสวัสดิการสังคม 

27. 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะ 

1 เครื่อง 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 กองชาง,  

28. 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑกีฬา 
จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกาย
พรอมติดตั้ง 

1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
 กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม,  

29. แผนงานการเกษตร ครุภณัฑสาํนักงาน 
จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส ขนาด2
ช้ัน 

1 ตู 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 สวนสงเสริมการเกษตร 

30. แผนงานการเกษตร ครุภณัฑงานบานงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญา แบบขอแข็ง 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 สวนสงเสริมการเกษตร 

31. แผนงานการเกษตร ครุภณัฑงานบานงานครัว 
จัดซื้อเครื่องตดัหญา แบบลอ
จักรยาน 

1 เครื่อง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 

รวม 3,826,400.00 879,400.00 879,400.00 879,400.00 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สวนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
   ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม และประเมิน

ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 

๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 

๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร เ พ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม และประเมิน  

ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 

๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 

๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  

ตามท่ี อบต.ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายท่ี วางไว เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการ ติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙  ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง



คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปด 

การติดตามและประเมินผล ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป    

  

   โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้  

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   

(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)    

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)   

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ ประเมินความ

  พึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจ ทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานในภาพรวม    

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้  

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ  

               ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต   

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน กระบวนการหลาย

ข้ันตอน สลับสับซอน   

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน   

๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง เรื่องอาจทํา

ไมได 

 

 



    

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ จัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน    

๒)  การจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป   

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ ดําเนินการไดใน

ปงบประมาณนั้น    

๔)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลด
ปญหาในการโอนเพ่ิม 
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