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องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



 
ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจการทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
งานนโยบายและแผน จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      5 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น       
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลให้มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 



แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และแสดง
ถึงการด าเนินงานจริง 

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุก 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพื่อเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าประกาศ เรื่อง แผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้ 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 

 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นไปตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม ส่วนราชการภายในองค์กร 

หน่วยงานอื่น 
จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน 



ส่วนที่ 2 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

6 
15 

 
 

6.74 
16.85 

 
 

1,925,000 
4,002,000 

 
 

16.98 
35.30 

 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 21 23.59 5,927,000 52.28  
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

5.61 

 
 

290,000 

 
 

2.55 

 
 

กองการศึกษาฯ 
รวม 5 5.61 290,000 2.55  

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

10 
14 
9 
5 
9 
1 

 
 

11.24 
15.73 
10.11 
5.61 

10.11 
1.13 

 
 

400,000 
2,059,000 
615,000 
130,000 
285,000 
50,000 

 
 

3.53 
18.16 
5.43 
1.14 
2.52 
0.45 

 
 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

กองกสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

รวม 48 53.93 3,539,000 31.23  



 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกจิ การลงทุน ใน
สังคม 

4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

7 

 
 

7.89 

 
 

170,000 

 
 

1.49 

 
 

กองการเกษตร 
รวม 7 7.89 170,000 1.49  

5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานการพาณิชย ์

 
 

6 
- 

 
 

6.74 
- 

 
 

1,160,000 
- 

 
 

10.24 
- 

 
 
 

กองช่าง 
รวม 6 6.74 1,160,000 10.24  

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 

 
2.24 

 
250,000 

 
2.21 

 
กองช่าง 

รวม 2 2.24 250,000 2.21  
รวมท้ังสิ้น 89 100 11,336,000 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตรวจสอบเขตในการรางวัดแนว
เขตที่ดิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการราง
วัดแนวเขตที่ดินเพื่อตรวจสอบเขต
ที่ดินสาธารณประโยชน์ท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

30,000 ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองช่าง             

2 โครงการจดัท าค่าพิกัดแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดท าค่าพิกัดแนวเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลมุพุก 

20,000 แนวเขตของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองช่าง             

3 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านลุ
มพุก หมู่ที่ 2 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้าน
นายเสถียร หนูจิตร ถึงบ้านนายใบ ภู
จอมข า 

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 
800 เมตร 

300,000 บ้านลุมพุก หมู่ที่ 
2 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากบ้านนาย
เสถียร หนจูิตร ถึง
บ้านนายใบ ภูจอม
ข า 

กองช่าง             

 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า บ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายหา้แยก
นายหวัน ดาษดื่น ถึงที่นายทองสี พิมท์
ทอง 

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า ระยะทาง 
1,000 เมตร 

375,000 บ้านเหล่าฝ้าย หมู่
ที่ 9 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายห้าแยกนาย
หวัน ดาษดื่น ถึงที่
นายทองสี พิมท์
ทอง 

กองช่าง             

5 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลลมุพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า/ตดิตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า 

1,000,000 ภายในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตประปาให้กับหมู่บ้าน
ภายในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

ขยายเขตประปา 200,000 หมู่บ้านภายในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

กองช่าง             

 

 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลมุพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากท่ีนางสุภาพร หตัถจรรย์ ถึงที่นางกิ่ง
แก้ว ภิรมยร์ื่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 532 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง
ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

300,000 บ้านลุมพุก หมู่ที่ 
1 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวดัยโสธร 
สายจากที่นางสภุา
พร หัตถจรรย์ ถึง
ที่นางกิ่งแก้ว 
ภิรมยร์ื่น 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 3 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายณรงค์ พงษ์สุวรรณ ถึงที่
นางอ าไพ เรียบร้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 532 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง
ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

300,000 บ้านโพนแพง หมู่
ที่ 3 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นาย
ณรงค์ พงษ์
สุวรรณ ถึงที่นาง
อ าไพ เรียบร้อย 

กองช่าง             

 

 
 
 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านข้ีเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 70 – 089 
สายจากที่นายสมปอง ก่ิงชา ถึงที่นาง
มะลิวรรณ ไชยนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
532 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

300,000 บ้านข้ีเหล็ก หมู่ที่ 
4 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ. 70 
– 089 สายจากท่ี
นายสมปอง ก่ิงชา 
ถึงที่นางมะลิวรรณ 
ไชยนา 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 70 – 113 
สายจากที่นายบรรทม รักษาศรี ถงึ
ระหว่างที่ราชพัสด ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 103 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
515 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

300,000 บ้านโคกกลาง หมู่
ที่ 5 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ. 70 
– 113 สายจากท่ี
นายบรรทม รักษา
ศรี ถึงระหว่างที่
ราชพัสด ุ

กองช่าง             



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการขยายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหล่ทาง (มุมแยก หูช้าง) บ้านโนนยาง 
หมู่ที่ 6 ต าบลลมุพุก อ าเภอค าเขือ่นแก้ว 
จังหวัดยโสธร บริเวณถนนทางเข้า
หมู่บ้าน 

ขยายพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็กไหล่
ทาง (มุมแยก หูช้าง) มีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
306 ตารางเมตร 

167,000 บ้านโนนยาง หมู่ที ่
6 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
บริเวณถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน 

กองช่าง             

6 โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากถนนโนนยาง – ลุมพุก ถึงที่นายทน 
จ าปาหอม (บางส่วน) 

เสรมิผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 220 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง
ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

119,000 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
6 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากถนนโนน
ยาง – ลุมพุก ถึงที่
นายทน 
จ าปาหอม 
(บางส่วน) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหนิคลุก 
บ้านหนองหาบแห หมู่ท่ี 7 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากสามแยกโนนตากวาง ถึงโนนตาบอด 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ผวิ
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.08 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
208 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อยตลอดสาย 

289,000 บ้านหนองหาบแห 
หมู่ที่ 7 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจาก
สามแยกโนน
ตากวาง ถึงโนนตา
บอด 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายพิชิต บญุตามทัน ถงึที่นา
นายสา จ าปาแดง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 
วางท่อระบายน้ าท่อกลมขนาด ø 
0.40 ม. มอก. ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและฝัง
กลบให้เรยีบร้อย 

347,000 บ้านดอนเขือง หมู่
ที่ 8 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นาย
พิชิต บุญตามทัน 
ถึงที่นานายสา 
จ าปาแดง 

กองช่าง             

 
 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายค าพร สานนท์ ถึงที่นาย
บัวลี ต้นค า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากที่นายค าพร สานนท์ ถึงที่
นายบัวลี ต้นค า ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร คสล. 
ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.00 - 
0.20 เมตร 

300,000 บ้านแหล่งแป้น 
หมู่ที่ 10 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากท่ี
นายค าพร สานนท์ 
ถึงที่นายบัวลี ต้น
ค า ผิวจราจร 

กองช่าง             

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 
11 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวทองใบ 
ปัญญาใส ถึงที่นางหมอก กิ่งชา 

วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.30 x 1.00 จ านวน 150 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบรอ้ย เท
คอนกรีตทับท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
120 ตารางเมตร บ่อพกัน้ า คสล. 
ขนาด 0.50 x 0.50 ลึก 0.60 เมตร 
พร้อมฝาปิดเหล็กแบน ขนาด 1½ หนา 
9 มม. จ านวน 15 บ่อ และบอ่พักน้ า 
คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบน 
ขนาด 1½ หนา 9 มม. จ านวน 1 บ่อ 

250,000 บ้านสมสะอาด 
หมู่ที่ 11 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากท่ี
นางสาวทองใบ 
ปัญญาใส ถึงที่นาง
หมอก กิ่งชา 

กองช่าง             



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหนิคลุก 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ต าบลลมุพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากท่ีนางสาวหม่อน พันเดช ถึงนางบุญ
มี หลักชัย 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ผวิ
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.08 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
216 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อยตลอดสาย 

300,000 บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 12 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากท่ี
นางสาวหม่อน พัน
เดช ถึงนางบุญมี 
หลักชัย 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องค า หมู่ที่ 13 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จงัหวัดยโสธร สาย
จากท่ีนางเริ่ม แท่งทอง ถึงที่นายค าผล 
คงดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
532 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

300,000 บ้านร่องค า หมู่ที่ 
13 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางเริ่ม 
แท่งทอง ถึงที่นาย
ค าผล คงด ี

กองช่าง             

 
 
 
 
 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายสุรศักดิ์ แนวบุตร ถงึที่ร้อย
ต ารวจตรีสมเกียรติ แนวบุตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 174 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
522 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 

299,000 บ้านโคกกลาง หมู่
ที่ 14 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากท่ี
นายสุรศักดิ์ แนว
บุตร ถึงที่ร้อย
ต ารวจตรี
สมเกียรติ แนว
บุตร 

กองช่าง             

14 โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากแยกบา้นนายเคน กกฝ้าย ถึง
แยกหน้าบ้านนายส าราญ สุขแสน 

เสรมิผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 107 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
428 ตารางเมตร พร้อมเท
คอนกรีตเสริมบ่อพักน้ าขนาด 
0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 10 
บ่อ 

231,000 บ้านเหล่าฝ้าย หมู่
ที่ 15 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจาก
แยกบ้านนายเคน 
กกฝ้าย ถึงแยก
หน้าบ้านนาย
ส าราญ สุขแสน 

กองช่าง             

 



 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ 
1 – 15 ภายในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ซ่อมแซมถนนทุกประเภท เช่น 
ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.), ถนนหินคลุก, ถนน
ลูกรัง, ถนนดินถม 

200,000 หมู่ที่ 1 – 15 
ภายในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังานวันสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

จัดงานวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการจดังานวันลอยกระทง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

80,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการวันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เช่น วัน
เข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา ฯลฯ 

50,000 วัดและส านักสงฆ์
ในเขตพื้นท่ี

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อุดหนุนให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้ ง ไฟจั งหวัดยโสธร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 จังหวัดยโสธร กองการศึกษาฯ             

5 อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอย
กระทง สงกรานต์ และประเพณีอื่นๆ ใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพกุ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง 
สงกรานต์  และประเพณีอื่นๆ 
จ านวน 15 หมู่บ้าน 

100,000 หมู่บ้านในเขต
พื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนอง
แดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่า
หนองแล้ง) 

กิจกรรมภารกิจควบคุมไฟป่าใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนอง
แดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน 
(ป่าหนองแล้ง) 

20,000 พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าหนอง
แดง ป่าดงมะพริก 
และป่าชุมชน (ป่า

หนองแล้ง) 

ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูภ้ัย 30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

ส่งเสริมการด าเนินงานและบรหิาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

4 โครงการจดังานวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

100,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 
พ.ศ. 2565 

ตั้งจุดตรวจป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. 2565 

100,000 บ้านข้ีเหล็ก หมู่ที่ 
4 และบา้นแหล่ง
แป้น หมู่ที่ 10 
ต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

ส านักปลดั             

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อุดหนนุให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

ส านักปลดั             

 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชน
จิตอาสาต าบลลุมพุก 

ขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาต าบลลมุพุก 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร – พุทธ
ธรรม 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลลุมพุก 

พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลลุมพุก 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการเฉลิมพระเกยีรติการด าเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามธิบดศีรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรเมนทรรามธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเดจ็พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

7 โครงการจดังานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการจดั
งานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

6,000 อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

กองการศึกษาฯ             

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแล
เด็ก 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

10 โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรยีนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่งเสริมทักษะผูเ้รียนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

11 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลมุพุก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอน
เขือง หมู่ที่ 8 และเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหล่าฝ้าย หมู่ที ่
15 

205,800 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง 
หมู่ที่ 8 และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ที่ 15 

กองการศึกษาฯ             

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอนราย
หัว) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

จัดการเรียนการสอนรายหัว
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 

113,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง 
หมู่ที่ 8 และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ที่ 15 

กองการศึกษาฯ             

 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวัน
ส าหรับส าหรับนักเรยีนในโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับส าหรับนักเรยีนในโรงเรียน
สังกดัคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

1,344,000 โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ลุมพุก 

กองการศึกษาฯ             

14 โครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหล่าฝ้าย หมู่ที ่15 

ขยายเฟสไฟฟ้า 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง 
หมู่ที่ 8 และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ที่ 15 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

2 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล 

ตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลมุพุก 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

3 โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการ
สนับสนุนการรับบริจาคโลหติ 
ถวายเป็นพระราชกุศล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5,000 อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

4 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

300,000 หมู่บ้านในเขต
พื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก จ านวน 
15 หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

อบรมให้ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

รณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 

ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ ได้แก ่
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid - 19), โรคไข้เลือดออก, 
โรคพิษสุนัขบ้า 

150,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

วัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลลุมพุก 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะและการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบรหิารจดัการขยะใน
ครัวเรือน 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

            

 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสวัสดิการฯ             

2 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสวัสดิการฯ             

3 โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสวัสดิการฯ             

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลมุพุก 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสวัสดิการฯ             

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาสังคม 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองสวัสดิการฯ             

 
 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ชุมชนสุขใจ 

กิจกรรมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ชุมชนสุขใจ 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมือง
การปกครองและจัดเวทีประชาคม 

ฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมือง
การปกครองและจัดเวทีประชาคม 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

3 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น ประชุมประชาคมหมูบ่้าน 30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ กิจกรรมปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

5 โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจาก
คอรัปช่ัน 

กิจกรรมบ้านเมืองไทยสะอาด
ปราศจากคอรปัช่ัน 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

6 โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด และการจดั
ระเบียบสังคม 

รณรงค์หรือกิจกรรมเกีย่วกับการ
ป้องกันยาเสพติด และการจัด
ระเบียบสังคม 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนา
ชุมชน 

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนพัฒนาชุมชน 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการอบรมคณุธรรม ต้นกลา้พลัง
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการ
อบรมคุณธรรม ต้นกล้าพลัง
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

25,000 อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

ส านักปลดั             

9 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลมุพุก 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

50,000 เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ลุมพุก 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ และ
สร้างความสามัคคี สมานฉันท ์

จัดแข่งขันกีฬา 50,000 อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

กองการศึกษาฯ             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกจิ การลงทุน ในสังคม 

4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการ
ปลูกแตงโมอินทรยี์ให้กับเกษตรกรต าบล
ลุมพุก 

ฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกร
ต าบลลุมพุก 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การท า
การเกษตรไร่นาสวนผสม 

ฝึกอบรมให้ความรู้การท า
การเกษตรไร่นาสวนผสม 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ 

ฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร 

ฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดท า
แปลงสาธิตเกษตรอินทรยี์ครบ
วงจร 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
งดเผาตอซังพืช 

ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์งด
เผาตอซังพืช 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

 



 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกจิ การลงทุน ในสังคม 

4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
แมลงหรือศตัรูพืชทุกชนิด 

ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุก
ชนิด 

20,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองการเกษตร             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการเลือกตั้งนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

750,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง 

ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง 100,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งาน 

ฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 250,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

4 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประชาชนท่ัวไป 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่
บุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบล และประชาชนท่ัวไป 

20,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ส านักปลดั             

5 โครงการสนับสนุนการบรหิารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

10,000  อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

ส านักปลดั             

 



 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการประชาสมัพันธ์การจดัเกบ็ภาษ ี ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บภาษ ี 30,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมบ่อ
เกรอะท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

บ ารุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ 200,000 บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 12 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า

เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่
ในความรับผดิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะ 50,000 บ้านหนองแสง หมู่
ที่ 12 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค า

เขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

กองช่าง             

 


