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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
เร่ือง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70)  

******************************** 

  เพื่อให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เกิดความต่อเน่ืองและเชื่อมโยงตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22 
(วรรคท้าย) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 
– ๒๕70) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   5     กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 

                  (นายบัญชา   ชารีแก้ว) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/     
ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นในแต่ละปีงบประมาณต้ังแต่ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีความต่อเน่ือง
และเป็นแผนก้าวหน้า ทั้งน้ี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม โดยมีระยะเวลาครอบคลุม 5 ปี  ให้พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 –    
๒๕70) ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้เปรียบเสมือนแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 
ต่อไป 

 

                                                                 งานนโยบายและแผน 
                                                                             ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 



สารบัญ 
  หน้า 

ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน         1 
 (1) ด้านกายภาพ           2 
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง         2 
 (3) ประชากร           5 
 (4) สภาพทางสังคม          5 
 (5) ระบบบริการพื้นฐาน          6 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ          7 
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         7 
 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ          7 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        8 
 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค       9 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       36 
 (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น        39 

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ        60 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน        61 
 (2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         62 

ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล                 168 
 (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                169 
 (2) การติดตามประเมินผลโครงการ                169 
 (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                 170 
 (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต              170 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

(1) ด้านกายภาพ  
 ลักษณะที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต้ังอยู่ เลขที่ 57 หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ประมาณ 2.6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธร 
ประมาณ 26.1 กิโลเมตร มีเน้ือที่รวม 79 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,375 ไร่ 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลทุ่งมนและต าบลดงเจริญ  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลแคนน้อย                 อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลกู่จานและต าบลเหล่าไฮ   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลกุดกุงและต าบลโพนทัน   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง และมีทุ่งนาสลับป่าโปร่ง 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เป็นแบบสมรสุม แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังน้ี 
  - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
  - ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
  - ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
 ลักษณะของดิน  
  ดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า 
 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  มีล าห้วยเขมรไหลผ่าน 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายวสันต์ ชัยภูมิ   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายเล็ก สีหิน   เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายอรุณ จวนสาง  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายสุรพล ศรีจันทร์  เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายสุนทร ชาตาดี  เป็นประธานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นางอนงค์ วงลาษี  เป็นรองประธานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  นายพิชิต พุฒตาลดง  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 1   
  นายอุดร กุลวงค์   เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 1 
  นางสมพงษ์ ป้องกัน  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 2 
  นายไพบูลย์ ผาสุขมูล  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 2 
  นายส าราญ นาคศรี  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 3 
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  นายประมูล ศรีวิสุทธิ์  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 3 
  นายสวัสด์ิ น าภา   เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 4 
  นายศักด์ิสกล ชูชนะ  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 4 
  นายสุทัน ช านาญค้า  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 5 
  นายประสิทธิ์ ต้นค า  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 6 
  นายสมาน พวงศรี  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 6 
  นายเดชชาย เชิดชู  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 7 
  นายสุพรรณ ชื่นชม  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 7 
  นายพิมพ์พงษ์ ไชยนา  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 8 
  นางเพ็ญมณี มาลัย  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 9 
  นายถวิล หารินไสล  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 9 
  นางสัมฤทธิ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์ เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 10 
  นางปราณี มงคลน า  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 10 
  นายสมคิด ปัญญาใส  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 11 
  นางเฉลียว คงดี   เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 11 
  นางสุภี ค าภาษา   เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 12 
  นายบุญถิน พาลี   เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 12 
  นายธวัชชัย ไชยนา  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 13 
  นายสุวิจารย์ ปัญญาใส  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 13  (ลาออก) 
  นายบุญเกรียง วราห์ค า  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 14  (ลาออก) 
  นายสฤษด์ิ ค้าคล่อง  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 14  (เสียชีวิต) 
  นางสาวอ้อย แสงใส  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 15 
  นายทองสุข ขันแก้ว  เป็นสมาชิกสภาฯ อบต. ม. 15 
 เขตการปกครอง  
  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังน้ี 
  หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก  มีนายอภิรมย์ ทองเฉลิม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก              มีนายประมวล เจนร่วมจิต เป็นก านัน 
  หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง  มีนายวิจิตร ราชรินทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก              มีนายสนอง แพงดา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง  มีนายชฤทธิ์ พลลือ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 6 บ้านโนนยาง           มีนายกมล กลมเกลียว       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห มีนายสมพร ศรีสมัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง              มีนายสมศักด์ิ สุขแสน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย  มีนายบุญสอน พิมพ์ทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น        มีนายถาวร บุญน้อย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 11 บ้านสมสะอาด  มีนายชาติ ชุมมา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง       มีนายพรสวรรค์ สีหิน       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 13 บ้านร่องค า          มีนายสุวิจารย์ ปัญญาใส  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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  หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง  มีนายไพบูลย์ ศรีจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย      มีนายสุพล สุขแสน       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก แบ่งเป็น 7 ส่วนราชการ 
  1. ส านักปลัด 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6. กองสวัสดิการสังคม 
  7. กองส่งเสริมการเกษตร 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

กองสวัสดิการสังคม 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 

กองช่าง 
- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานประสานสาธารณูปโภค 

กองคลัง 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ส านักปลัด 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานเทศกิจ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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(3) ประชากร 
ต าบลลุมพุกมีประชากร ทั้งสิ้น 8,478 คน แยกเป็นชาย 4,219 คน หญิง 4,259 คน  มีจ านวน

ครัวเรือน 3,213 ครัวเรือน 
 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก 367 383 369 752 
หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก 584 380 367 747 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง 162 213 228 441 
หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 258 360 338 698 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง 247 405 427 832 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนยาง 105 181 204 385 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห 239 306 324 630 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง 314 382 408 790 
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย 206 388 355 743 
หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น 170 298 282 580 
หมู่ที่ 11 บ้านสมสะอาด 99 167 173 340 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง 68 122 140 262 
หมู่ที่ 13 บ้านร่องค า 109 177 181 358 
หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง 84 103 120 223 
หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย 201 354 343 697 

รวม 3,213 4,219 4,259 8,478 
 
(4) สภาพทางสังคม 
 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 
   จ านวนครูทั้งสิ้น  10 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิน 53 คน 
  2. โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น    
   จ านวนครูทั้งสิ้น  8 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิน 62 คน 
  3. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย     
   จ านวนครูทั้งสิ้น  10 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิน 85 คน 
  4. โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก    
   จ านวนครูทั้งสิ้น  10 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิน 62 คน 
  5. โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)  
   จ านวนครูทั้งสิ้น  7 คน จ านวนนักเรียนทั้งสิน 49 คน 
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขือง   
   จ านวนครูผู้ดูแลเด็กทั้งสิ้น     1 คน จ านวนเด็กทั้งสิน  13 คน 
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย   
   จ านวนครูผู้ดูแลเด็กทั้งสิ้น     1 คน จ านวนเด็กทั้งสิน  20 คน 
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 ด้านสาธารณสุข มีดังน้ี 
  1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
   นายปฎิภาน  สอดศรี  ประธาน อสม. ม. 1 
   นายสมพงษ์  ป้องกัน  ประธาน อสม. ม. 2 
   นายบัวลา  ใจธรรม  ประธาน อสม. ม. 3 
   นายสวัสด์ิ  น าภา  ประธาน อสม. ม. 4 
   นายอุทัย  เหล็กกล้า  ประธาน อสม. ม. 5 (ประธาน อสม.ต.ลุมพุก) 
   นายสมพร  ปัญญาสูง  ประธาน อสม. ม. 6 
   นายบัวกัน  พิมพ์งาม  ประธาน อสม. ม. 7 
   นายผัน  ศรีสง่า   ประธาน อสม. ม. 8 
   นางนฤมล  จวนสาง  ประธาน อสม. ม. 9 
   นางสาววิภา  ล่ าสัน  ประธาน อสม. ม. 10 
   นายอุดม  จันทบ   ประธาน อสม. ม. 11 
   นายสมชาย  พันทะสี  ประธาน อสม. ม. 12 
   นายสุนทร  บุบผาสุก  ประธาน อสม. ม. 13 
   นายประกาย  จักษุกรรฐ์  ประธาน อสม. ม. 14 
   นางพรเพ็ญ  พึ่งกิจ  ประธาน อสม. ม. 15 
  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ลุมพุก        จ านวน  1  แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   - วัด     จ านวน  11  แห่ง 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

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

การโทรคมนาคม 
   - สถานีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  จ านวน   10   แห่ง 

การไฟฟ้า 
   - จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ านวน   3,213  ครัวเรือน  ซึ่งใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน  

แหล่งน้ าที่สร้าง 
      - บ่อน้ าดื่ม                                                  จ านวน   669  แห่ง 
              - บ่อบาดาล                  จ านวน    68   แห่ง 
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(6) ระบบเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 

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

     2) ท าไร่     จ านวน         158   ครัวเรือน  
               3) รับจ้าง     จ านวน         162    ครัวเรือน 
               4) ค้าขาย     จ านวน         347    ครัวเรือน  

พื้นที่ท าการเกษตรและพืชที่ส าคัญ  ได้แก่ 
                         1) ข้าว     จ านวน 17,154  ไร่ 
                         2) มันส าปะหลัง , ปอ,แตงโม   จ านวน      540   ไร่ 

  ด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) สุกร                                จ านวน        18   ราย 
2) โค                                  จ านวน        57  ราย  
3) กระบือ                            จ านวน        87  ราย 

     การพาณิชย ์
     1) ธนาคาร     จ านวน         1  แห่ง 
    2) ร้านค้า                              จ านวน       45   แห่ง 
    3) โรงแรม                          จ านวน         1  แห่ง 
    4) รีสอร์ท                             จ านวน         4  แห่ง  

    5 (ร้านอาหาร                          จ านวน         2   แห่ง 
    6) สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน         4  แห่ง 
    7) โรงงาน     จ านวน         1  แห่ง 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                - ปั๊มน้ ามัน และก๊าซ    จ านวน         4  แห่ง 
                - โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน         1  แห่ง 
                - โรงแรม    จ านวน         1  แห่ง 
                - ธนาคาร      จ านวน         1  แห่ง 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                   -  ล าน้ า ,ล าห้วย                                   จ านวน       1    แห่ง 

                        -  บึงหนองและอื่น ๆ                             จ านวน      21  แห่ง 
 ป่าชุมชน      จ านวน      12  แห่ง 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



10 
 

 

 
ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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สาระส าคัญ 
     สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่ งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่ เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปขี้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปน้ัน น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่ การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สัง คมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
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และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข
บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ มต่างๆ 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเน่ือง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยยะที่
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
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สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิด
การบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้ งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจา
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่ างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิ ได้มี การก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุ ขให้กับคนใน
ชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าว
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จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ”หรือ
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คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปต่ีอจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังน้ี 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
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หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ าหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ 

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งน้ี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง
และบูรณาการ 
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ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สถานะของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ 
1) ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ 
ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอ
จากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท า
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงมา
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จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๓) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
ร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๔) การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระย ะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
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ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศ
ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ
ชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๖) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ 
จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และ
ตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคง
อยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ 
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๗) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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ด้านสังคม 
๑) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สู งอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก
ร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ 
เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๓) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๔) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
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๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่
ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๕) ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๖) คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
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สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเร่ิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๗) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่
รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๘) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๙) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการ
น้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัว ของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเร่ิมมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน



27 
 

ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเร่ืองขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไป
ใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของ
เสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประ โยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
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ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ อง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๑) ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
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มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
เลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน 
๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และอบต.หรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท้าให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๓) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท 
อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 
จังหวัดยโสธรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (ข้อจ ากัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับ
ประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาลพื้นฐานแห่งรัฐ
นโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถสรุปผลวิ เคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) 
ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้น าแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     
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เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน์  
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา / โอกาสการพัฒนาในส่วนที่  2  แล้ว   จึงก าหนด

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

พันธกิจ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัด
ยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได้  3  พันธกิจ  ดังน้ี 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

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

(3) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง 
ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแล้ว สรุปได้ดังน้ี 

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

การค้า การท่องเที่ยว 
ล าดับที่  3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

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

สิ่งแวดล้อม 
3. การก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการหลักภายใต้

กลยุทธ์ 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  : ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน 

 3.1.1  เป้าประสงค์ “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า”  
 3.1.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (25,000 ไร่/ปี) 
2) จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด)  
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ปี) 
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3.1.3  กลยุทธ์  
1) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   และ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มศักยภาพ 
3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้า  
เกษตรอินทรีย์  
4) เพิ่มตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการค้า 
การท่องเท่ียว  

3.2.1 เป้าประสงค์  
“ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น” 

3.2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี) 
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

3.2.3  กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความม่ันคง  ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

   3.3.1 เป้าประสงค์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย” 
   3.3.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์
มาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
2) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ 
36 หมู่บ้าน/ปี) 
3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี 
(ร้อยละ 95 ต่อปี)  
4) จ านวน อปท. ที่ได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส)  
(เพิ่มขึ้น 10 แห่ง)  
5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  
6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 
7) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5/ปี) 
8) จ านวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร 100,000 
คน  (ลดลงร้อยละ 3/ปี) 

    3.3.3  กลยุทธ์  
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
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2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   3.4.1 เป้าประสงค์  
“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น” 
   3.4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้
ฟื้นฟู  สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี) 
2) จ านวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ (10,000 ไร่/
ปี) 
3) จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น (5,000 ไร่/ปี) 
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 

   3.4.3  กลยุทธ์  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร (พ.ศ.
2569-2563 ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 คมนาคมขนส่งและการผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

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

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

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

6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาป่า 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการที่สาธารณประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ค าขวัญจังหวัดยโสธร    

   “ยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” 
วิสัยทัศน์ 
      “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 
เป้าประสงค์ 
 1. ให้เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปีละอย่างน้อย 5 %  และ

ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มปีละ 5 % 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อย

ร้อยละ 90 ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด และหมู่บ้านมีการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ข้อมูล กชช 2 ค.)    
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์   (ได้แก่ 

โครงการ   งบประมาณปกติประจ าปี    ของกระทรวง   กรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน) 

1.2 ส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์สู่สากล  (ได้แก่   โครงการ
มหาวิทยาลัยไทบ้าน   โครงการประมงท้องนา  โครงการเพิ่มศักยภาพการพผลิตไม้พื้นเมืองในระดับ
เกษตรกรรายย่อย   โครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค – กระบือ   อย่างยั่งยืน    โครงการ
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  และสินค้าหน่ึงต าบล   หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

2.   พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต    
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1   พัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต (ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์   โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
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“ของดีเมืองยโสธร”   โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
จังหวัดยโสธร) 

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1  การใช้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานสมัยใหม่ 
3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ 

นโยบายการพัฒนาของอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นอ าเภอที่มีบ้าน
งามน้ าใส ไม้สวย ปลอดยาเสพติด ปราศจากสารพิษ 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
  1. ให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม คลอบคลุมทุกพื้นที่ มน้ี าบริบูรณ์    
การสื่อสารที่ดี ไฟฟ้าทั่วถึง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
  2.  ให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเท่าเทียมกัน มีคุณธรรม มีส่วนร่วมในการศึกษา   
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีส่วนร่วม/จิตส านึกที่ดีทางการเมือง ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ปลอดสารเสพ
ติด  และมีคุณภาพที่ดี 

3.   ให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบการ
สื่อสาร ไฟฟ้า พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน ผิวดิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการรวมกลุ่มของชุมชน 
  2. ส่งเส ริมการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ   
คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยเสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพที่ดี เป็นภูมิคุ้มกันต่อต้านปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการเลือกต้ังทุกระดับ 
  3. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ าด่ืมน้ าใช้เพียงพอปรับปรุงซ่อมแซมและ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
  2. จัดการเรียนการฝึกอบรมให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ให้มีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และหลากหลาย ปรับปรุงการบริการสาธารณสุขให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
มีการอนามัยทุกหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการเมืองการปกครอง 
  3. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน ให้มีการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 วสิัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
 “ ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าตามรอยพ่อ สานต่อสู่
อาเซียน” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน  (Mision) 
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี 

          2.  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
3.  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านน่าอยู่   หน้าบ้านน่ามอง  
  5.  ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย 

6.  ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
7.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดีตรงตามความต้องการของประชาชน 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3. พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ปลอดสารพิษ 
4. หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย 
5. ถนนภายในหมู่บ้านมีแสงสว่างเพียงพอ 
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
7. มีการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการผังเมือง 

1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสาธารณูปการ 
1.3 แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 
 2.1 แนวทางการพัฒนาการปกป้อง คุ้มคราอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณ  โบราณวัตถุ 

2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 
  3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  3.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 
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  3.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.5 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.6 แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 

4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
4.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 
 5.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี 
 5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 5.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาคม และองค์กร
ประชาชน 
 5.4 แนวทางการพัฒนาป้องกันปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่น 
 5.5 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

  6.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลบ ารุง รักษาป่า  
  6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการที่สาธารณประโยชน์ 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยพิจารณาตามปัญหาความต้องการของประชาคมต าบล เพื่อก าหนดเป็นแนวทางไปสู่การก าหนดลักษณะ
แผนงาน โครงการ และเป้าหมายการพัฒนาต าบล ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลลุมพุกอย่างยั่งยืน ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง

และครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่างๆ แก่พี่น้องชาวชุมชนโดยยึดหลัก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะ
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อด าเนินการเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยการต้ังศูนย์สินค้าชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า 

1.4 มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนาถนน 
ตรอก ซอย และทางระบายน้ า 
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1.5 ปรับปรุง ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างแก่ชุมชน ทุกหมู่บ้านในต าบล
และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1.6 พัฒนาระบบประปาพร้อมด่ืม ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และบาดาลเพื่อการเกษตร 
2. ด้านสังคม 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข อนามัยแก่ประชาชนโดยทั่ วถึง เพื่อ เสริมสร้างโอกาสให้

ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และครอบครัว 

2.3 ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการ
ช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.4 สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตส านึกในชุมชน ให้รักถิ่นที่ อยู่อาศัย และส่งเสริมให้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชนให้ดีขึ้น และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 

2.6 ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการและปราบปรามยาเสพติดทุก
ประเภท 

3. ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหน และความ

ภาคภูมิใจ 
3.2 ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น 
3.3 มุ่งรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ต่าง ๆ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม และการก าจัดมลภาวะ  ขยะมูล

ฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ด้านบริหารท่ัวไป 
4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสถียรภาพและการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
4.2 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต าบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ความสะดวก

รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพพนักงานและลูกจ้าง ให้มีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน 
4.3 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   มาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ และเป็นธรรม 

4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการจัดท าประชาคมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ต้ังแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
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ตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความมั่นคง สงบเรียบร้อย 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

(3) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



40 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก  ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน้ันแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บ เอง และ
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไก
ส าคัญประการหน่ึงที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลา
ที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการน้ัน 
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
 จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเน่ือง  มีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
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 จุดอ่อน (Weakness) 
 ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเน่ืองจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 
 ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

 โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่ เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอื่น เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 

 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เน่ืองจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 

ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้ งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นของ
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ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่ มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อห รือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

บริบทภายนอกการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุที่ สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
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การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่ งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เน่ืองจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่ อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยคร้ังขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก (พ.ศ. ๒๕66 - 2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยท.01 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความม่ันคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรับสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒ 

 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ันคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
ยโสธร 

 
ส่งเสริมการเกษตร

อินทรีย์ครบวงจรและ
ได้มาตรฐาน 

 
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วัฒนธรรม

ประเพณี และการค้า 
การท่องเท่ียว 

 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความม่ันคงของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
อบต.ลุมพุก 

การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรม
ประเพณี  และ
การท่องเท่ียว 

 

ส่งเสริมภาค
การเกษตร  การ

เศรษฐกิจ  การลงทุน
ในสังคม 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิต  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและสรา้ง
ความเป็นธรรมในสังคม 

 

การบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ  มุ่ง
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 
พัฒนาคุณภาพและเพ่ิม

มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 

 
พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว

ให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน 

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการธุรกิจการค้า

และเพ่ิมมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
การสาธารณูปโภค
และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรม
ประเพณี  และการ

ท่องเท่ียว 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

ส่งเสริมภาค
การเกษตร  การ
เศรษฐกิจ  การ
ลงทุนในสังคม 

การบริหารงาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ  มุ่ง
ให้บริการแก่
ประชาชน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

ยท.01 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานการ
สาธารณูปโภค

และเทคโนโลยีท่ี

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
สาธารณูปโภค และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เศรษฐกิจและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

- กองช่าง 
 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

๒ ด้านการส่งเสริมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม 
ประเพณี และการท่องเทีย่ว 

วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- กอง
การศึกษาฯ               

๓ ด้านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว และ
เสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

สังคม - แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
 
- แผนงานสาธารณสุข 
 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์/แผนงานงบ
กลาง 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัด 
 
- กอง
การศึกษาฯ 
-กอง
สาธารณสุขฯ 
- กอง
สวัสดิการฯ 
 
- ส านักปลัด/
กองสวัสดิการฯ 

๔ ด้านการพัฒนาการส่งเสริม
ภาคเกษตร การเศรษฐกิจ 
การลงทุน ในสังคม 

เศรษฐกิจและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานการเกษตร 
 
- แผนงานสังคม  
สงเคราะห์ 

- กองส่งเสริม
การเกษตร 
- กอง
สวัสดิการฯ 

๕ ด้านการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธภิาพ มุ่งให้บริการ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป - แผนงานบริหารทั่วไป - ส านักปลัด/
กองคลัง/
ตรวจสอบ
ภายใน 

6 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
- แผนงานการเกษตร 

- กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน   
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(2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภค และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
    1.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 

     41 
 

- 

 
 
 
 

27,406,000 
 
- 

 
 
 
 

40 
 

2 

 
 
 
 

27,930,000 
 

3,145,000 

 
 
 
 

41 
 
- 

 
 
 
 

26,755,000 
 
- 

 
 
 

 
23 

 
- 

 
 
 
 

19,739,000 
 
- 

 
 
 
 

20 
 

3 

 
 
 
 

20,790,000 
 

4,560,000 

 
 
 
 

165 
 

5 

 
 
 
 

122,620,000 
 

7,705,000 

รวม 41 27,406,000 42 31,075,000 41 26,755,000 23 19,739,000 23 25,350,000 170 130,325,000 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรม 
ประเพณี และการท่องเที่ยว 
    2.1 แผน งาน การ ศ าสน า 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 
6 
 
 
 

 
 

300,000 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

300,000 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

300,000 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

300,000 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 

300,000 
 
 

 
 

30 
 
 

 
 

1,500,000 
 
 

รวม 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 30 1,500,000 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว และเส
ร้างความเป็นธรรมในสังคม 
    3.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
    3.2 แผนงานการศึกษา 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 
    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    3.5 แผนงานงบกลาง 
    3 .6  แ ผ น งาน ส ร้ าง ค วาม
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

 
9 
 

15 
9 
4 
- 
6 

 
 
 

 
1,660,000 

 
4,970,000 
632,500 

12,900,000 
- 

310,000 

 
 
 
 

      9 
 

15 
9 
4 
- 
6 

 
 
 

 
1,660,000 

 
4,970,000 
632,500 

12,900,000 
- 

310,000 

 
 
 
 

     9 
 

15 
9 
4 
- 
6 

 
 
 

 
1,660,000 

 
4,970,000 
632,500 

12,900,000 
- 

310,000 

 
 
 

 
9 
 

15 
9 
4 
- 
6 

 
 
 

 
1,660,000 

 
4,970,000 
632,500 

12,900,000 
         - 

310,000 

 
 
 

 
9 
 

15 
9 
4 
- 
6 

 
 
 

 
1,660,000 

 
4,970,000 
632,500 

12,900,000 
- 

310,000 

 
 
 

 
45 

 
75 
45 
20 
- 

30 

 
 
 
 

8,300,000 
 

24,850,000 
3,162,500 

64,500,000 
- 

1,550,000 

รวม 43 20,193,500 43 20,193,500 43 20,193,500 43 20,193,500 43 20,193,500 215 100,967,500 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร 
การเศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 
    4.1 แผนงานการเกษตร 
    4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 
 
 

8        
10 

 
 
 

 
2,250,000 
430,000 

 
 
 
 

8        
10 

 
 
 
 
2,250,000 
430,000 

 
 
 
 

8        
10 

 
 
 
 

2,250,000 
430,000 

 
 
 
 

8        
10 

 
 
 
 
2,250,000 
430,000 

 
 
 
 

8        
10 

 
 
 

 
2,250,000 
430,000 

 
 
 
 

40 
50 

 
 
 
 

11,250,000 
2,150,000 

รวม 18 2,680,000 18 2,680,000 18 2,680,000 18 2,680,000 18 2,680,000 90 13,400,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  มุ่ งให้ บ ริ การ
ประชาชน 
    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

860,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

860,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

860,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

860,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

860,000 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4,300,000 

รวม 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 45 4,300,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ท รัพ ย าก รธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    6.1 แผนงานการเคหะและ
ชุมชน 
   6.2 แผนงานการเกษตร 
     

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

160,000 
 

300,000 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

160,000 
 

300,000 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

160,000 
 

300,000 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

160,000 
 

300,000 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

160,000 
 

300,000 

 
 
 

10 
 

20 

 
 
 

800,000 
 

1,500,000 

รวม 6 460,000 6 460,000 6 460,000 6 460,000 6 460,000 30 2,300,000 
รวมท้ังสิ้น 123 51,899,500 124 55,568,500 123 51,248,500 105 44,232,500 105 49,843,500 580 253,792,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

256
7 

(บาท) 

256
8 

(บาท) 

256
9 

(บาท) 

257
0 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ 

1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นานาย
ด ารง เปี่ยมอะโข ถึง ที่นานายหมุน กุลวงศ์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
130 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละ
ของถนน,
เส้นทาง
สัญจร 
ในต าบล
มีสภาพดี 
ใช้งานได้
อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายอยุธยา ศรีสร้อย 
ถึง ที่นายพูนศักด์ิ สีมารัตน์  
 
 
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ ไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักเป็น
ช่วงๆ เทคอนกรีตทับ 
ขนาดกว้าง 1.00 - 
1.50 เมตร ระยะทาง 
267 เมตร    

450,000 - - - - ร้อยละ
ของ
บริเวณที่
มีน้ าท่วม
ขังลด
น้อยลง 

การระบาย
น้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธภิา
พลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โค ร งก าร ก่ อ ส ร้ า งล าน ค อ น ก รี ต
เอนกประสงค์ บ้านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร บริเวณพ้ืนที่ว่างใกล้เคียงศาลา
ประชาคมบ้านโพนแพง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ลาน
เอนกประสงค์
ใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
ส่วนรวม 

ขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 

480,000 - - - - ร้อยละของ
พ้ืนที่ ที่ใช้
ประกอบ
กิจกรรม
ของ
ส่วนรวมมี
มากขึ้น 

ประชาชนมี
ลาน
เอนกประสงค์
ใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
ส่วนรวม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้ าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากหน้า
บ้านนายสมปอง กิ่งชา ถึง บริเวณสี่แยก
ทางเข้าวัดป่าเทพสถิติ  
 
 
 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 113 
เมตร ลึก 0.30 
เมตร พร้อม
ตระแกรงเหล็ก
ปิดฝาราง    

300,000 - - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่  5 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นางสถาพร พันพิพัฒน์ 
ถึง ที่นายอุบล ประชาเนตร 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
320 เมตร 

1,050,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (คสล .) บ้ านโนนยาง หมู่ที่  6 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสุนัย ศรีสง่า ถึง ที่
นายสมพล กลมเกลียว 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
95 เมตร 

250,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 
7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร สายจากที่ดาบต ารวจวิ
สันต์ ชื่นชม ถึง ที่นานางวิภาวดี ห นู
อินทร์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

520,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน
เขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากข้างวัด
บ้านดอนเขือง ถึง ที่สาธารณะดอนมะ
หรี่ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  9 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบริเวณห้าแยกนายหวัน 
ดาษด่ืน ถึง ที่นานายนเรศ นรศรี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 130 
เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบ้านนางอ่อน อินกาย 
ถึง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 38 
เมตร พร้อมพื้นท่ี
หูช้าง ขนาด 5 x 
6 x 11 x 8 
เมตร บริเวณ
จุดสิ้นสุด
โครงการ 

150,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 11 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบ้านนางออง ... ถึง บ้าน
นายจ ารัส ... 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
60 เมตร 

160,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองแ สง ห มู่ที่  1 2 ต าบ ลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนายกฤษณา สงเปือย ถึง บ้าน
นางสาวหม่อน พันเดช 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 116 
เมตร ลึก 0.30 
เมตร พร้อม
ตระแกรงเหล็ก
ปิดฝาราง 

310,000 - - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 
บ้ านร่องค า หมู่ที่  13 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่ อนแ ก้ว จังห วัดย โสธร 
(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บ้านใหม่ทั้งระบบ) 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ภายในหมู่บ้าน
ทั้งระบบ 

195,000 - - - - ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่  14 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบ้านนางฉวีวรรณ ... ถึง 
บ้านนายสฤษฎ์พนธ์ ... 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
43 เมตร 

145,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นางปราณี  วันทา ถึง ที่ นานายหรีด 
พิมพ์ทอง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

90,000 - - - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบล
ลุม พุก อ าเภ อค าเขื่ อนแก้ว  จังหวัด
ยโสธร สายจากที่มนตรีค้าไม้ ถึง ที่นางตุ๊ 
กุลวงศ์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
260 เมตร 

690,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นายไสว ส าโรง ถึง ที่นานายสุดใจ ปัด
ภัย 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นางอ าไพ เรียบร้อย 
ถึง ถนนสายลุมพุก-สงเปือย 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
165 เมตร 

550,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



76 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตฟ้าฟ้า บ้านขี้ เหล็ก 
หมู่ที่  4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวน 14 จุด 210,000 - - - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่  5 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่ อนแ ก้ว จังห วัดย โสธร 
บริเวณหน้าเมรุวัดบ้านโคกกลาง 

เพ่ือให้บริเวณ
หน้าเมรุวัด
บ้านโคกกลาง
มีภูมทิัศน์ที่น่า
มอง ไม่น่า
หวาดกลัว 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 - - - - ร้อยละของ
พ้ืนที่มีความ
น่ามอง ไม่
น่า
หวาดกลัว  

บริเวณหน้า
เมรุวัดบ้าน
โคกกลางมี
ภูมิทัศน์ที่น่า
มอง ไม่น่า
หวาดกลัว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้านโนน
ยาง หมู่ที่  6 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
รมย์ กลมเกลียว ถึง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ลุมพุก-กู่จาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

380,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 
7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร สายจากที่นางบรรจง คง
มั่น ถึง ที่นางบังอร เชิดชู 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
150 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านดอน
เขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้าน
นางใน จ าปาแดง ถึง ที่สาธารณะดอนปู่
ด่าน 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.00 เมตร 
ระยะทาง 100 
เมตร 

170,000 - - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ที่  9 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่ อนแ ก้ว  จังห วัดย โสธร  ส าย จาก
บริเวณโรงปุ๋ย ถึง บริเวณสี่แยกทางไป
หนองเลิง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

340,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสม หลักชัย ถึง ที่
นางบัวลี ต้นค า 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
160 เมตร 

520,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสม
สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นานางม่วง น าภา ถึง ที่นานายทองสุข 
สุภักดี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
850 เมตร 

306,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสุวรรณ สีหิน ถึง 
ที่นางมะลิ ศรีงาม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
69 เมตร 

180,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้าน
ร่องค า หมู่ที่ 13 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายในพ้ืนที่
บ้านร่องค า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวน 6 จุด 90,000 - - - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 14 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากแยก
นานางฉลวย ขวัญทอง ถึง หนองสิม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
200 เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย ถึง 
ดอนปู่ตา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

120,000 - - - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ถนนมหาชนะชัย-ค าเขื่อนแก้ว ถึง โนน
หนองน้ าอ้อม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 700 
เมตร 

- 295,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต าบล
ลุม พุก อ าเภ อค าเขื่ อนแก้ว  จังหวัด
ยโสธร สายลุมพุก-แหล่งหนู เริ่มจาก
บ้านนางปาน โตจ าเริญ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
120 เมตร 

- 320,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



83 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากนางทองมา ปัดภัย ถึง 
วัดบ้านโพนแพง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
23 เมตร 

- 65,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่  5 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นางเกยูร สมสาย ถึง 
ที่นายสุขใจ ศรีเสน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
395 เมตร 

- 1,200,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้ านโนนยาง ห มู่ที่  6  ต าบ ลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางแดง พันเดช ถึง ที่นางบุญทม 
ขวัญทอง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- 98,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง
หาบแห หมู่ที่ 7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา
นางบังอร โพธิชัย ถึง ที่นายค าพอง กิจ
เกียรต์ิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

- 750,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านดอนเขือง หมู่ที่  8 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นานายสา จ าปาแดง 
ถึง สวนกสิกรรม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
140 เมตร 

- 370,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านเหล่ าฝ้าย หมู่ที่  9 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ ริ เวณ สาม แย กบ้ านนางนาลี 
ทวยนันท์ ถึง บริเวณสี่แยกโนนตากวาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง 
บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นายเล็ก  สีหิน ถึง ที่ นายวิชิต 
วิเศษวงศ์ษา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- 95,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านสม
สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
บ้านนางกองมี อิ่งทม ถึง บ้านนางเข็ม
จร ปัญญาใส 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.60 - 
0.80 เมตร 
ระยะทาง 110 
เมตร 

- 189,000 - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นางเสถียน ทองปาน 
ถึง ที่นางจ าปา สีหิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
258 เมตร 

- 670,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล .) บ้ านร่องค า หมู่ที่  13 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากถนนลุมพุก-ศรีฐาน ถึง 
ที่นายจ าลอง ใจอ่อน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
220 เมตร 

- 520,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล .) ทับ ที่ ว่ างระห ว่างถนนและ
ก าแพงบ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่  14 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบ้านนางหนูเที่ยง ... ถึง 
ที่นายสมปอง ธานนท์ 

เพ่ือให้ถนนมี
ขนาดกว้างขึ้น 
เกิดความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
แลดูสะอาด 

ขนาด กว้าง
เฉลี่ย 1 เมตร 
ยาว 110 
เมตร 

- 75,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
เกิดความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
และแลดู
สะอาด 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายทวี ไชยนา ถึง ที่
นานายสุพล สุขแสน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- 295,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก 
อ าเภ อค าเขื่ อ นแก้ ว  จังห วัด
ยโสธร สายจากบ้านนายทอง
สันต์  หลักเพชร ถึง ที่ นานาย
สมบูรณ์ กุลวงศ์ 

เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ ไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาดกว้าง 0.80 - 
1.50 เมตร ระยะทาง 95 เมตร 

- 162,000 - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ีน้ า
ท่วมขังลด
น้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก 
หมู่ที่ 2 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นายสมศักด์ิ พันเดช ถึง ที่
นายทองใส เชื้อวงศ์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

- 530,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมีสภาพ
ดี ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

 



90 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายบรรลือ ตรางา ถึง 
ที่นายสมใจ นาคศรี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
230 เมตร 

- 450,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่ต้ัง
ประปา ถึง บ้านนางสมจิตร ปัญญาใส 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 500 
เมตร 

- 50,000 - - - ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 5 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง
จิตร มิจินดา ถึง ที่นายวิวัฒน์ เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 1.00 - 
2.00 เมตร 
ระยะทาง 124 
เมตร 

- 210,000 - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน
ยาง หมู่ที่  6 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
สมาน พวงศรี  ถึ ง ที่ นายรม ย์  กลม
เกลียว 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
600 เมตร 

- 225,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้ าน
หนองหาบแห หมู่ที่  7 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่ ส าธ าร ณ ะห นองแ ล้ ง ถึ ง ที่
สาธารณะหนองหว้า 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
750 เมตร 

- 360,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านดอน
เขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง
วิไล พิมพ์งาม ถึง ที่นางฉลาด วงศ์ษา 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.00 เมตร 
ระยะทาง 150 
เมตร 

- 255,000 - - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
บริเวณสามแยกวัดบ้านเหล่าฝ้าย ถึง 
บริเวณทางเข้าปู่ตา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 400 
เมตร 

- 45,000 - - - ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง 
บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นายค าดี สีหิน ถึง ที่นางบุญเพ็ง สี
หิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

- 360,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้านสม
สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นายพรม ไชยนา ถึง ที่นางจุก น าภา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

- 540,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง
แสง หมู่ที่  12 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา
นายสมพร พิมพ์ศรี ถึง ที่นานางน้อย 
พันทะสี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
2 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- 168,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล .) บ้ านร่องค า หมู่ที่  13 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ย โส ธร  ส ายจากบ้ านนายสุ วิจาร ย์ 
ปัญญาใส ถึง ที่นายธวัชชัย ไชยนา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
275 เมตร 

- 720,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 14 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากแยก
นานายสงคราม เติมสุข ถึง นานายสุ
พรรณ์ พุฒตาลดง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- 288,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสมหมาย ดาษด่ืน 
ถึง ที่นายหนูผิน ปั้นทอง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
62 เมตร 

- 125,000 - - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านลุ
มพุก หมู่ที่  1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
ประเสริฐ ทองจันทนาม ถึ ง ที่ นาย
ปริญญา แสงล าดวล 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมเท
ดินถม ระยะทาง 
120 เมตร 

- - 165,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต าบล
ลุม พุก อ าเภ อค าเขื่ อนแก้ว  จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นางพัชราภรณ์ เวช
กามา ถึง ที่นายธวัชชัย ไชยนา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 250 
เมตร 

- - 410,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นานายหนูยิ้ม มนต์
ขลัง ถึง ที่นานางอ าไพ ศรีแสน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
160 เมตร 

- - 420,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสาม
แยกอ่างหนองเทา ถึง ที่ นางสมจิตร 
ปัญญาใส 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
400 เมตร 

- - 120,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่  5 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากสี่แยกนายบันทม รักษา
ศรี ถึง สี่แยกนายบุญวาส ทองเฉลิม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
80 เมตร 

- - 260,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านโนน
ยาง หมู่ที่  6 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้าน
นายประสิทธิ์ ต้นค า ถึง ที่นานางพิกุล 
คงสุข 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.20 เมตร 
ระยะทาง 190 
เมตร 

- - 323,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้าน
หนองหาบแห หมู่ที่  7 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากดอนปู่ตาด้านตะวันออก ถึง ดอนปู่
ตาด้านใต้ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
400 เมตร 

- - 120,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอน
เขือง ห มู่ที่  8  ต าบ ลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากดอนปู่ตา ถึง ที่
นายประสิทธิ์ ชัยภูมิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 96 
เมตร 

- - 250,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้
อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 ต าบลลุ
ม พุก  อ า เภ อค าเขื่ อ นแ ก้ ว 
จังหวัดยโสธร สายจากบริเวณ
แยกบ้านนางวัน พร้อมจิตร ถึง 
บริเวณสามแยกบ้านนางพิมพ์
พา สุขแสน 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อมบ่อ
พักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 1.20 
เมตร ระยะทาง 104 
เมตร 

- - 179,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแหล่น
แป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
ค าภา สีหิน ถึง ที่นางสมจิตร สุขนิรัน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
100 เมตร 

- - 450,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นานางดวงจันทร์ ... ถึง ที่นานาย
สัมฤทธิ์ ไชยนา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,650 เมตร 

- - 550,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้ าน
หนองแ สง ห มู่ที่  1 2 ต าบ ลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางอุทัย บัวศรี ถึง ที่นานายสม
พร พิมพ์ศรี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 650 
เมตร 

- - 195,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านร่อง
ค า หมู่ที่  13 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
จิระพงษ์ น าภา ถึง ที่นางทองลา คงดี 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร 
ระยะทาง 155 
เมตร 

- - 265,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากแยกนานายสงคราม เติมสุข ถึง 
ที่นานางบุญเลิศ จักสุวรรณ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 520,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากสามแยกนานายแสวง นามวัก ถึง 
โนนขี้ตุ่น 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
600 เมตร 

- - 288,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



104 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลุ
มพุก หมู่ที่  1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน
เส้นฐานบั้งไฟบริเวณที่นานายสังวาลย์ 
จ าปา ถึง ที่นานางนาสุธิ แสนโถ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

- - 420,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านลุ
มพุก หมู่ที่  2 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
ประมวล รังสิทัศสกุล ถึง ที่ดาบต ารวจ
สุริยา สว่างวงศ์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 450 
เมตร 

- - 135,000 - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านโพนแพง หมู่ที่  3 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากบ้านนางไกล ไหลหลั่ง 
ถึง บ้านนางสกุลทิพย์ งามศรี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
52 เมตร 

- - 138,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก 
หมู่ที่  4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นานาง
มะลิวรรณ ไชยนา ถึง แยกที่นานาง
สัมฤทธิ์ ไชยนา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,300 เมตร 

- - 468,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 5 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
วิชัย กล้าหาญ ถึงที่นายสุรพล ศรีจันทร์ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 300 
เมตร 

- - 35,000 - - ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (คสล .) บ้ านโนนยาง หมู่ที่  6 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่สมพร สองเมือง ถึง ที่
นายไล สุดโธ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
145 เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 2 
จุด 

- - 395,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้ าน
หนองหาบแห หมู่ที่  7 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนายสวัสด์ิ ชื่นชม ถึง ที่บ้าน
นายสี คาดสันเทียะ 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.20 เมตร 
ระยะทาง 325 
เมตร 

- - 552,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนเขือง 
หมู่ที่  8 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสม
ใหม ศักด์ิใส ถึง ที่นางสาวมณิสา ปัดภัย 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - 300,000 - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้ าน
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
บริเวณสี่แยกบ้านนายอภิชาติ หินทอง 
ถึง บริเวณห้าแยกบ้านนายหวัน ดาษด่ืน 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.20 เมตร 
ระยะทาง 140 
เมตร 

- - 238,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นายพันธ์ กาขาว ถึง ที่นางบุตร 
ท าทอง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
900 เมตร 

- - 324,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



109 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสมสะอาด 
หมู่ที่ 11 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายชาติ 
... ถึง ที่นางฝาง ไชยนา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 800 
เมตร 

- - 240,000 - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้ าน
หนองแ สง ห มู่ที่  1 2 ต าบ ลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางเกษร ดวนใหญ่ ถึง ที่ นาง
ถนอม หลักชัย 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบาย
น้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด 
Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 

- - 30,000 - - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล .) บ้ านร่องค า หมู่ที่  13 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายค าผล คงดี ถึง ที่
นายอ าคา ปัญญาใส 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
173 เมตร 

- - 449,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 14 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ถนนหมาชนะชัย-ค าเขื่อนแก้ว ถึง บ้าน
ร้อยต ารวจตรีสมเกียรติ แนวบุตร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 570 
เมตร 

- - 180,000 - - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากสามแยกนานางเตียง จันดา ถึง ที่
นานายแสวง นามวัก 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- - 336,000 - - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านลุ
มพุก หมู่ที่  1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายถนนรอบ
ดงเขื่อนวัว จากนายประภาส สีวะโรจ 
ถึงอุบล สาพินตา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - 97,500 - ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านโพน
แพง หมู่ที่  3 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้าน
นายบรรลือ ตรางา ถึง บ้านนางแดง 
มนต์ขลัง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.40 - 
0.70 เมตร 
ระยะทาง 66 เมตร 

- - - 115,000 - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้ าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน
ทางหลวง 2002 ถึง ที่บ้านนางสาวรส
ริน วงษ์สาษา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
90 เมตร 

- - - 35,000 - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่  5 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายวิชัย 
กล้าหาญ ถึง ที่นายจรัล ใจชื่น 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง 800 
เมตร 

- - - 240,000 - ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน
ยาง หมู่ที่  6 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง
ต้อย สุตะคาน ถึง ที่นายสุนัย ศรีสง่า 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- - - 108,000 - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้ าน
หนองหาบแห หมู่ที่  7 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่ นางวิภา มนต์ข ลั ง ถึ ง ที่ นาง
สุบรรณ พินทอง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ขนาด Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อ
พักเป็นช่วงๆ เท
ดินถม ระยะทาง 
200 เมตร 

- - - 84,500 - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอน
เขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากดอนปู่
ตา ถึง ประปาหมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 350 
เมตร 

- - - 105,000 - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้าน
เหล่ าฝ้ าย หมู่ที่  9  ต าบลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากบ ริ เวณสี่ แย กบ้ านนาง
ส าราญ  ยวนใจ ถึ ง บ ริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย (เดิม) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ ไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เทคอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 1.00 เมตร ระยะทาง 
146 เมตร 

- - - 248,000 - ร้อยละ
ของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบาย
น้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธภิา
พลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้าน
แหล่นแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายพันธ์ กาขาว ถึง ที่
นายสมบัติ พรมลี 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- - - 150,000 - ร้อยละ
ของถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี 
ใช้งานได้
อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองแสง ห มู่ที่  12  ต าบลลุ ม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนางสวิง สีหิน ถึง บ้านนายพร 
พันเดช 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 113 
เมตร ลึก 0.30 
เมตร พร้อม
ตระแกรงเหล็ก
ปิดฝาราง 

- - - 339,000 - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้านร่อง
ค า หมู่ที่  13 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายรอบหนอง
ไข่นกสาธารณะ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- - - 75,000 - ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้าน
เห ล่ าฝ้ าย  ห มู่ ที่  1 5  ต าบ ลลุ ม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบริเวณแยกบ้านนายต้าย ภูผา ถึง 
บริเวณแยกบ้านนายซุย ปั้นทอง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 0.80 - 
1.20 เมตร 
ระยะทาง 83 เมตร 

- - - 142,000 - ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนนลงดินถม บ้าน
โพนแพง หมู่ที่ 3 ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นานายกมล โซ่เงิน ถึง ที่นานางทิพย
รัตน์ นาคศรี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
600 เมตร 

- - - - 240,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านโคก
กลาง หมู่ที่  5 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง
ล าดวน เชี่ยวชาญ ถึง ที่นายสุขใจ ศรี
เสน 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด Ø 
0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักเป็นช่วงๆ เท
คอนกรีตทับ ขนาด
กว้าง 1.50 - 
2.00 เมตร 
ระยะทาง 77 เมตร 

- - - - 130,000 ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนน
ยาง หมู่ที่  6  ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
หลอม ส าลี ถึง ที่นางอ าไพ อ่อนน้อม 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
650 เมตร 

- - - - 234,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านดอนเขือง หมู่ที่  8 
ต าบ ลลุ ม พุ ก อ า เภ อค าเขื่ อ นแ ก้ ว 
จังหวัดยโสธร สายจากสวนกสิกรรม ถึง 
ที่นางจ๋า ศรีภูมิพฤกต์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- - - - 390,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ที่  9 ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา
นายนเรศ นรศรี ถึง ที่นานางทองศรี 
มาลัย 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- - - - 288,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง 
บ้านแหล่นแป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางอัมพร กระบวนศรี ถึง ที่นาง
วัฒนา สีหิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

- - - - 615,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองแสง ห มู่ที่  12  ต าบลลุ ม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนางจ าปา สีหิน ถึง ที่นางสุภี 
ค าภาษา 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

ขนาด กว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 68 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 
พร้อมตระแกรง
เหล็กปิดฝาราง 

- - - - 205,000 ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้ านร่องค า หมู่ที่  13 
ต าบ ลลุ ม พุ ก อ า เภ อค าเขื่ อ นแ ก้ ว 
จังหวัดยโสธร สายจากที่นางเวียน ไชย
นา ถึง หนองบัวสาธารณะ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 
180 เมตร 

- - - - 352,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากโนนขี้ตุ่น ถึง ที่นานางยุ่น หารภูมิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- - - - 336,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลงดินถม ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการคมนาคม 

15 หมู่บ้าน 1,000,00
0 

1,000,000 1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,000 ร้อยละของ
ถนน,เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมีสภาพ
ดี ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการคมนาคม 

15 หมู่บ้าน 1,000,00
0 

1,000,000 1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,000 ร้อยละของ
ถนน,เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมีสภาพ
ดี ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนหิ นคลุ ก ใน เขตพ้ืนที่ องค์ก าร
บริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

15 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

15 หมู่บ้าน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115 โค ร งก าร ก่ อ ส ร้ า ง/ป รั บ ป รุ ง /
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

15 หมู่บ้าน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของถนน,
เส้นทางสัญจร ใน
ต าบลมีสภาพดี 
ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

116 โค ร งก าร ก่ อ ส ร้ า ง/ป รั บ ป รุ ง /
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

15 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
บริเวณทีม่ีน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

การระบาย
น้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รางระบาย น้ า ในเขตพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
ไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง 

15 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
บริเวณทีม่ี
น้ าท่วมขัง
ลดน้อยลง 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

118 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฟ้าฟ้า ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบ ลลุ ม พุ ก อ า เภ อค าเขื่ อ นแ ก้ ว 
จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

15 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฟ้าฟ้ าสาย ดับ ในเขตพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

15 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ
ไฟฟ้าของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

120 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบ บป ระป าห มู่บ้ าน  ใน เขต พ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

15 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
น้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

15 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้านมี
ความ
สะอาด 
ปลอดภัย 

ประชาชนได้
มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการขุดหลอกแหล่งน้ าสาธารณะ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร บริเวณ
หนองสิม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ าส ารอง
ในการอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
30 เมตร 
ยาว 50 
เมตร 

- 145,000 - - - ร้อยละ
ของแหล่ง
น้ าที่มี
ส ารองไว้  

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส ารองใน
การอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

123 โครงการขุดหลอกแหล่งน้ าสาธารณะ บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร บริเวณ
ดอนเหมือดแอ่ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ าส ารอง
ในการอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
20 เมตร 
ยาว 30 
เมตร 

- - - - 60,000 ร้อยละ
ของแหล่ง
น้ าที่มี
ส ารองไว้  

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส ารองใน
การอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124 โครงการขุดหลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
บ้ านขี้ เหล็ก  หมู่ที่  4  ต าบลลุม พุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดย โสธร 
บริเวณหนองเทา (ตอนบน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ าส ารอง
ในการอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
100 เมตร 
ยาว 150 
เมตร 

- - - - 1,500,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่มี
ส ารองไว้  

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส ารองในการ
อุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

125 โครงการขุดหลอกแหล่งน้ าสาธารณะ
ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุม พุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ าส ารอง
ในการอุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

15 หมู่บ้าน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่มี
ส ารองไว้  

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
ส ารองในการ
อุปโภค-
บริโภค และ
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2  
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 
เช่น วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา 

เพ่ือถวายเทียน
เข้าพรรษาผ้า
ไตรและถวาย
เครื่องสักการะ
ต่างๆ 

วัดในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
ลุมพุก 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-จัดซื้อเทียนพรรษา
และถวายเทียน
ให้กับวัดในเขต
พ้ืนที่ต าบลลุมพุก 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งามต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
ลุมพุกร่วม
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

-จัดกิจกรรมโดยให้
แต่ละหมู่บ้านเข้า
ร่วมประกวด
กิจกรรมต่างๆ ที่
อบต.ลุมพุกก าหนด 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งามต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ความส าคัญกับ
ผู้สูงวัย 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลลุมพุก 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

-ก าหนดให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม
บริเวณลาน ที่ท า
การอบต.ลุมพุก 

ผู้สูงอายุได้
รับขวัญและ
ก าลังใจจากการ
จัดงาน 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2  
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 
 แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม เพ่ืออบรม ส่งเสริมให้
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของพุทธศาสนาและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลลุมพุก 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

-จัดกิจกรรม
อบรมให้กับ
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป
ในต าบลลุมพกุ
เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมี
จิตใจเบิกบานอัน
น าไปสูส่ังคม
ร่มเย็นน่าอยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี เช่น  
ประเพณีบุญบั้งไฟ  ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานบุญ
ประเพณีส าคัญ
ของไทย 

15  หมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

-อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อ
บริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์  
ส่งเสริมประเพณี  
วันสงกรานต์ 

ผู้สูงอายุ 
ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลลุมพุก 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

-ก าหนดให้
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรม
บริเวณลาน ที่ท า
การอบต.ลุมพุก 

สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีทีส่ าคัญ
ของไทย 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กรู้จักและ
เรียนรู้เกีย่วกับ
กิจกรรมต่างๆ
ในวันส าคัญ
ดังกล่าว 

เด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของ อบต.      
ลุมพุก ทั้ง 5 
โรงเรียน 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

จัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

-กิจกรรม
นันทนาการต่าง  ๆ

-แข่งขนัประกวด
ภาษาเพือ่เตรียม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

นักเรียนได้
พัฒนา
ศักยภาพใน
การร่วม
กิจกรรม
ดังกล่าว 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการที่
แข็งแรงสมวัย 

จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ทุกคน
ต้ังแต่ระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจนถึง ป.6 

1,600,000 

 

1,600,000 

 

1,600,000 

 

1,600,000 

 

1,600,000 

 

จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม(นม)เพื่อ
แจกจ่ายให้กับเด็ก
นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นก่อน
ปฐมวัยจนถึง ป.6 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่
ดี มีสุขภาพ
แข็งแรง 
สมวัย 

กอง 

การศึกษาฯ 



133 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก เพ่ือให้เด็ก
ได้รับ
สารอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่
ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ทุกคนตั้งแต่ระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจนถึง ป.6 

1,700,000 

 

1,700,000 

 

1,700,000 

 

1,700,000 

 

1,700,000 

 

1.จัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย์ 
2.อุดหนุน
งบประมาณสมทบ
แก่โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
พื้นที่เพื่อน าไป
จัดหาอาหาร
กลางวันแก่
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง 
สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาจ านวน 
2 ศูนย์ 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

กอง 

การศึกษาฯ 



134 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  2 ศูนย์ 

เพ่ือให้เด็กมี
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะต่อ
พัฒนาการของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  2 ศูนย์ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย์ 

พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
เด็กสูงขึ้น 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.)ในเขตรับผิดชอบของอบต.ลุ
มพุก 

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

5  โรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
ของอบต.ลุมพุก 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อุดหนุน
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
โรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.)ในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.ลุมพุก 

เด็กนักเรียน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

กอง 

การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ
อบต.ลุมพุก 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อุดหนุน 5 
โรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ท า
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กให้รู้จัก
ความ
พอเพียง พอ
อยู่ พอกิน 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธไมตรีและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
อบต.ในอ าเภอค า
เข่ือนแก้ว 

องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น ใน
อ าเภอค าเขื่อน
แก้วทุกแห่ง 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ใน
อ าเภอค าเข่ือน
แก้วทุกแห่งเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

สร้างความ
สามัคคีและ
แลกเปลีย่น
ความรู้
ระหว่างอบต. 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไป 

สนใจเล่นกีฬา
มากขึ้น 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ในเขตต าบลลุ
มพุก 

เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนต าบลลุมพุก 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
ประชาชน มี
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชนใน
เขตต าบล 

ลุมพุกมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย
ให้กับ
ประชาชน
ต าบลลุมพุก 

เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอบรมส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้กับประชาชนต าบลลุมพุก 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
ประชาชน มี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชนท่ัวไป
ผู้สูงอายุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรมส่งเสริม
การออกก าลัง
กายให้กับ
ประชาชนต าบล
ลุมพุก 

เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
การศึกษา ต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ท่ี 8,9 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารถาน
ศึกษา 

เด็กนักเรียน
วัสดุอุปกรณ์ใน
การศึกษาเล่า
เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

13 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อส่งเสริม 
ทักษะ พัฒนาการ
และการจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ท่ี 8,9 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จัดสรรค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)ให้กับ
เด็กนักเรียนท้ัง 
2 ศูนย์ 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะ 

และพัฒนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์
น้อยสู่อาเซียน 

เพื่อพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
เตรียมสู่อาเซียน 

5 โรงเรียนรับผิดชอบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อุดหนุน
โครงการฝึก
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์น้อย
สู่อาเซียน 

เด็กนักเรียนมี
ทักษะท่ีถูกต้อง
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชน
สนใจกีฬาและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน 

80,00๐ 80,000 80,000 80,00๐ 80,00๐ จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ภายในต าบลลุ
มพุกโดยมี
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนและ
ประชาชน
ภายในต าบล 

เยาวชนสนใจ
กีฬามากข้ึน
และใช้เวลาว่าง
ให้เป็น
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ขยะในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
รักษาความ
สะอาดภายใน
ชุมขน 

15  หมู่บ้าน 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
การจัดการขยะ  
และแก้ไขปัญหา
ขยะ 

หมู่บ้านใน
ต าบลลุมพุก
สะอาดน่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพ่ือควบคุม
โรคติดต่อที่
แพร่ระบาด 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมีที่ใช้
ส าหรับการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

-จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 
เช่น 
ทรายอะเบท 
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย 

ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของ
โรคติดต่อที่
เกิดจากยุง
และสุนัข 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์กิจกรรมเกีย่วกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
การป้องกัน
เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ 

ประชาชนได้
ความรู้ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้
เกีย่วกับโรค
เอดส์ร่วมกับ
ประชาชน 

ประชาชน
รู้จักการ
ป้องกันใน
การมี
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมสาธารณสขุมูลฐาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
การบริการ
สาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่บ้านที่ได้รับ
การจัดบริการ
ทางสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

112,500 

 

112,500 

 

112,500 

 

112,500 

 

112,500 

 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อสม.
หมู่ที่ 1- 15 
หมู่บ้านๆละ 
7,500 บาท 

ประชาชน
เข้าถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนใน
ต าบลลุมพุก 

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพใหก้ับประชา
ชาชนในต าบลลุมพุก 

มีร่างกายที่แข็งแรง 
ปลอดจากโรค 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ 
ผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของ
ผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล 

ผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้แก่ 
ผู้บริหารและ
พนักงานส่วน
ต าบล 

ผู้บริหาร
พนักงานส่วน
ต าบลมีสุขภาพ 
แข็งแรง  

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการแปลงสาธิต ปลูกแตงโม
อินทรีย์ปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูก
แตงโมปลอด
สารพิษ 

ประชาชน 15  
หมู่บ้าน 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จัดท าแปลงสาธิต
ปลูกแตงโม
อินทรีย์ปลอด
สารพิษ 

ประชาชนได้
รับประทาน
แตงโมปลอด
สารพิษ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการกินถูกหลัก ผักปลอดภัย 
ห่างไกลโรค 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ห่างไกลโรค 

ประชาชน 15 
หมู่บ้านมีการ
เอาใจใส่
สุขภาพตัวเอง
มากขึ้น 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 จัดอบรมให้
ความรู้แก ่  
อสม.หมู่บ้าน
เพ่ือน าความรู้
ไปเผยแพร่ 

ประชาชนมี
ร่างกาย 
แข็งแรง  

ปราศจาก
โรคภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการตรวจคุณภาพน้ าประปา
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ห่างไกลโรค 

ประชาชน 15 
หมู่บ้านมีการ
เอาใจใส่
สุขภาพตัวเอง
มากขึ้น 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

อบรมให้
ความรู้กับ
ประชาชนใน
การดูแลเอาใจ
ใส่สุขภาพของ
ตนเอง 

ประชาชนมี
ร่างกาย 
แข็งแรง  

ปราศจาก
โรคภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้ราษฎรมี
ภาชนะในการ
อุปโภค-บริโภค  

แจกจ่ายน้ า
ให้กับ
ประชาชน ทั้ง
15 หมู่บ้าน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

แจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์ส าหรบังานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

อปพร.ได้ชุด
ปฏิบัติงานครบ
ทั้ง176  นาย 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายให้กับ
สมาชิกอปพร.
จ านวน 176 
นาย 

สมาชิกอปพร.
ปฏิบัติหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงและน้ ายา
เคมีดับเพลิง 

เพ่ือเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมกรณีเกิด
อัคคีภัย 

โรงเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และ อบต.     
ลุมพุก 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จัดซื้อถัง
ดับเพลิงและ
น้ ายาเคมี
ดับเพลิง 

นักเรียน - ครู
และเจ้าหน้าท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
“หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย”
(OTOS) 

เพื่อให้มีการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

ชุดปฏิบัติการ
“หนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย”
(OTOS) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน“หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย(OTOS) 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเป็นการสรา้ง
ขวัญและก าลังใจ
ให้กับ อปพร.ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อส่วนรวม 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จัดกิจกรรมให้กับ 
อปพร.มีส่วนรวมใน
การพบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV  
พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 

ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV  
พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด หมู่ 1  -  
15 

ประชาชนมี
ความภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน
“อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน”(อปพร.) 

 

เพ่ือให้มีการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรบั
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน     
(อปพร.) 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมความรู้
และทักษะการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ              
-ประชาชนที่
ประสงค์จะเข้ารับ
การฝึกรายใหม่                       
-ฝึกอบรมทบทวน
ให้กับสมาชิกอป
พร.รายเก่า 

สามารถช่วยเหลือประชาชนที
ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ของ 
อบต.ลุมพุก 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ให้บริการ
ประชาชนใน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

สามารถช่วยเหลือประชาชนที
ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

 

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ลุมพุก  ให้มี
บุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการ
อบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล            
ลุมพุก  จ านวน  
50 คน 

 

130,000 

 

130,000 

 

130,000 

 

130,000 

 

130,000 

 

-จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
ความรู้และ
ทักษะการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ให้กบั 
ประชาชนที่
ประสงค์จะเข้า
รับการฝึก                       

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที
ประสบภัยได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี่ใหม่และสงกรานต์ 

เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ต้ังศูนย์
ปฏิบัติการ
จ านวน  2  จุด 
หมู่ที่  10,และ
สี่แยกไฟแดง
อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อบต.ร่วมกับ
ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องท่ี อป
พร.จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนโดยการตั้ง
จุดบริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และ
สงกรานต์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนนในช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

 

 

 

เพื่อเป็นการแสดง
ถึงความสามัคคี
และจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ภายในชุมชน 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

อบรมให้ความรู้
แก่
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านละ 10 
คน  

เกิดความ
สามัคคีภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันส าคัญ
ของชาติ 

ส านักปลัด 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพทาง
การเมือง การปกครอง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 

ลุมพุก 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

-จัดอบรมให้
ความรู้ทางการ
เมือง การ
ปกครอง  และ
จัดเวที
ประชาคม 
ประชามติให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครอง ใน
ระบบ
ประชาธิปไตย 
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์กิจกรรมการป้องกัน
ยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชน รู้จัก
โทษของยาเสพ
ติด 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่อบต.
ลุมพุกห่างไกล
ยาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เดินรณรงค์ ให้
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

เยาวชน
ประชาชน 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏบิัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอค า
เขื่อนแก้ว(ศพส.อ.ค าเขื่อนแก้ว) 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่อบต.            
ลุมพุกห่างไกล
ยาเสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดนิเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอค า
เขื่อนแก้ว(ศพส .อ.
ค าเขื่อนแก้ว) 

ประชาชนมี
ความรู้ ถึง
อันตรายและ
โทษของสิ่งเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือบ าบัด
ฟ้ืนฟู/ผู้ติดยา
เสพติด 

ผู้ติดยาเสพติด 70,000 70,000 70,00๐ 70,000 70,000 อุดหนุน ศป.ปส.
อ าเภอค าเข่ือน
แก้ว 

ผู้ติดยาเสพติด
ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม ลด ละ 
เลิก การใชส้ารเสพ
ติด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดสรรเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

เพ่ือให้
สวัสดิการกับ
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ               
-ผู้สูงอายุ
ประมาณ 
1,225 คน       
-ผู้พิการ
ประมาณ 374 
คน                  
-ผู้ป่วยเอดส์
ประมาณ 9 
คน 

12,700,000 

 

12,700,000 

 

12,700,000 

 

12,700,000 

 

12,700,000 

 

จัดหาเงิน
เบี้ยยังชีพ
ให้กับคนชรา 
คนพิการ 
และผู้ป่วย
โรคเอดส์ที่
ได้ขึ้น
ทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ป่วย
เอดส์ จะมี
ขวัญและ
ก าลังใจดี
ขึ้นและช่วย
บรรเทา
ความ
เดือดร้อน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จัดหาเคร่ือง
อุปโภคบริโภค
ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส
ตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ผู้ยากไร้
ได้มีที่อยู่อาศัย 

บ้านท้องถิ่น
ไทยจ านวน 1 

หลัง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ก่อสร้างบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้
ที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
จ านวน 1 หลัง 

ผู้ยากไร้ ผู้
พิการและ
ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/   
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3  
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนและ
พัฒนาความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ยากจนในเขต
ต าบลลุมพุก 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

บรรเทาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน
ตามอ านาจ
หน้าที่ 

ประชาชน
ยากจนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี   การเกษตร

ประจ าต าบลุมพุก) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลลุมพุก 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อุดหนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี   
การเกษตรประจ า
ต าบลุมพกุ 

เป็นศูนย์กลาง
ในการ
ประสานงาน
ด้านการเกษตร
ประจ าต าบล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(เศรษฐกิจ

ชุมชน หมู่ท่ี 1 -15) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กลุ่มอาชีพท่ีได้รับการ
อุดหนุนอย่างน้อย
จ านวน 15 กลุ่ม 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

อุดหนุนกลุ่ม
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน หมู่ท่ี 1 
-15 

ราษฎรมีอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มเย็บ

ผ้า หมู่ท่ี 4,5,14) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กลุ่มเย็บผ้า หมู่ท่ี 1-
15 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

อุดหนุนกลุ่ม
เย็บผ้า หมู่ท่ี 
4,5,14 

ราษฎรมีอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษ หมู่ท่ี 1-
15) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ หมู่ท่ี 1-
15 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อุดหนุนกลุ่ม
ปลูกผักปลอด
สารพิษ หมู่ท่ี 
1-15 

ราษฎรมี
อาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มเลี้ยง
โคขุน หมู่ท่ี5,7,8,9,14) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่
ท่ี 5,7,8,9,14 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อุดหนุนกลุ่ม
เลี้ยงโคขุน 
หมู่ท่ี
5,7,8,9,14 

 

ราษฎรมี
อาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได-้
ลดรายจ่าย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มสตรี 
หมู่ท่ี 1-15) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กลุ่มสตรี หมู่ท่ี 1-
15 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

อุดหนุนกลุ่ม
สตรี หมู่ท่ี 1-
15 

ราษฎรมี
อาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มศูนย์

เมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน หมู่ที่ 9,15) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชพีและ
เพิ่มรายได้-ลด
รายจ่าย 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน หมู่ท่ี 
9,15 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนกลุ่มศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุข้าว
ชุมชน หมู่ที่ 
9,15 

ราษฎรมีอาชพี
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มท าปุ๋ย

ชีวภาพ) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชพีและ
เพิ่มรายได้-ลด
รายจ่าย 

กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ 
ประจ าต าบลลุมพุก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนกลุ่มท า
ปุ๋ยชีวภาพ 
ประจ าต าบล     
ลุมพุก 

ราษฎรมีอาชพี
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มท า

น้ าพริกหมู่ที่ 9,15) 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชพีและ
เพิ่มรายได้-ลด
รายจ่าย 

กลุ่มท าน้ าพริกหมู่ท่ี 
9,15 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนกลุ่มท า
น้ าพริกหมู่ที่ 
9,15 

ราษฎรมีอาชพี
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชพีและ
เพิ่มรายได้-ลด
รายจ่าย 

กลุ่มอาชีพในต าบลม
พุก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุดหนุนกลุ่ม
อาชพีในต าบลลุ
มพุก 

ราษฎรมีอาชพี
เพื่อเพิ่มรายได้-
ลดรายจ่าย 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5  
 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการแก่ประชาชน 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
อ านวยการศูนย์รวมข่าว
การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์รวมข่าวสาร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ระดับอ าเภอ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อุดหนุนโครงการ
อ านวยการศูนย์
รวมข่าวการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
ติดต่อสื่อสาร 
ทางราชการมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กองคลัง 
 
 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายได้คืนก าไร
แก่ผู้เสียภาษี 

เพื่อให้สามารถ
เก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

15 หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ลงพื้นท่ี ชี้แจง 
ท าความเข้าใจ
กับผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษ ี

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

กองคลัง 

3 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบ
การจัดเก็บภาษี 

15 หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดท าโครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บ
ภาษี 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในระบบ
การจัดเก็บภาษี 
 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5  
 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการแก่ประชาชน 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
กิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยช
น์ 

เพื่ออุดหนุนส่งเสริม
ให้กับหมู่บ้านท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

อุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่บ้านได้มีกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
5 

โครงการจัดท า
หรือปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้มีการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 

อบต.ลุมพุก 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดท า/ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นปัจจุบันง่ายต่อ
การส ารวจ 

กองคลัง 

6 โครงการ
เมืองไทยใส
สะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

  ประชาชน 
15 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540และข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5  
 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการแก่ประชาชน 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสง่เสริมสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคมหมู่ที่ 
1-15 จ านวน 
500 คน 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบต.ลุมพุก จัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อบูรณาการการ
จัดท าแผนชุมชน 
และการจัดท า
แผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ก าหนดความ
ต้องการของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

8 โครงการสง่เสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
ประชุมประชาคมแผน  การ
พัฒนาผู้น าชุมชน  
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคมหมู่ที่ 
1-15   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ให้ความรู้ตัวแทน
ภาคประชาคม
หมู่บ้าน ให้รู้จัก
บทบาทหน้าท่ีใน
การจัดท าแผน
ชุมชน และการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ก าหนดความ
ต้องการของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5  
 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการแก่ประชาชน 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการเลือกต้ัง(กรณี
ครบวาระ ยุบสภา แทน
ต าแหน่งที่ว่างและกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังสั่งให้มีการ
เลือกต้ังใหม่) 

เพ่ือส่งเสริม
การเลือกต้ังให้
เป็นไปตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

15 หมู่บ้าน 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 จัดการเลือกต้ัง
กรณีครบวาระ 
ยุบสภา แทน
ต าแหน่งที่ว่าง
และกรณี
คณะกรรมการ
การเลือกต้ังสั่งให้
มีการเลือกต้ัง
ใหม่) 

การเลือกต้ังเกิด
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ
ประจ าหมูบ่้าน 

เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

จ านวนถังขยะ
จัดซื้อ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จัดซื้อถังขยะให้
หมู่บ้านที่มีถังขยะ
ช ารุดเสียหาย 

ประชาชนมทีี่
ทิ้งขยะและ
รักษาความ
สะอาดร่วมกัน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการรณรงค์งดเผา
ฟางและตอซังพืช 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนงด
เผาตอซังพืช
และตอซังข้าว 

เกษตรกรจ านวน 
15 หมู่บ้าน 

80,000 
 
 
 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้
ประชาชนงดเผา
ตอซังพืชและตอ
ซังข้าว 

การเผาฟาง
และตอซังข้าว
ลดลงและเพ่ิม
ผลผลิตให้กับ
เกษตรกร 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรงัวัดสอบเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ท่ีมีการ 
บุกรุก 

เพ่ือแบ่งเขตที่
สาธารณประโยชน์
ชัดเจน 

รังวัดในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รังวัดแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์
ในพื้นท่ีต าบลลุมพกุ 

ไม่มีการบุกรุก
ท่ีสาธารณะ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

2 โครงการล้อมรั่วแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีต าบลลุมพุก 

เพ่ือไม่ให้
ประชาชนบุกรุกที่
สาธารณะ 

หมู่ที่ 1-15 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ไม่มีการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ไม่มีการบุกรุก
ท่ีสาธารณะ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

3 โครงการปลูกป่าตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระราช
เสาวนีย์ของ
พระบรมราชินีนาถ 
เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ให้
คงอยู่กับชุมชน
ต่อไป 
 
 

จ านวนต้นไม้ที่
ปลูกทดแทน
เพ่ิมขึ้น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ประจ าปีโดยการจัดซื้อ
พันธ์ุกล้าไม้ และขอรับ
การสนับสนุน ซึ่ง
ด าเนินการปลูกในพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ หรือ
วัด โรงเรียน เป็นต้น 

มีป่าไม้มีความ
อุดม 
สมบูรณ์
เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่า
หนองแล้ง 

เพ่ือรณรงค์ 
ควบคุมไม่ให้เกิด
ไฟป่าในเขตป่า
สงวนแห่งชาติและ
ป่าสาธารณะ  

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองแดง ป่า
สงวนแห่งชาติป่า
ดงมะพริกและ
ป่าสาธารณะ
หนองแล้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันไฟป่าใน
เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนอง
แดง ป่าดงมะพริก
และป่าสาธารณะ
หนองแล้ง 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 

เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ พื้นท่ีดินเป็นกรด
หมู่ท่ี 1 -15 ได้รับ
การปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
สารอินทรีย ์

เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ พื้นท่ีดินหมู่ท่ี 1 -
15 ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น
และปลอดภัย
จากสารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บ ารุงดิน 

เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ พื้นท่ีดินหมู่ท่ี 1 -
15 ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น
และปลอดภัย
จากสารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการท าปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุกและลด
รายจ่าย 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

5๐0,00๐ 5๐0,00๐ 5๐0,00๐ 5๐0,00๐ 5๐0,00๐ พื้นท่ีดินหมู่ท่ี 1 -
15 ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น
และปลอดภัย
จากสารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

5 โครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังพืช 

เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ ๒50,00๐ พื้นท่ีดินหมู่ท่ี 1 -
15 ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น
และปลอดภัย
จากสารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 

6 โครงการจัดหาปูนโตโค
ไมท ์

เพื่อส่งเสริมแก้ไช
ปัญหาและปรับปรุง
บ ารุงดินใน
การเกษตรในพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

พื้นท่ีท าการเกษตร
ในเขต อบต,ลุมพุก 

๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ พื้นท่ีดินหมู่ท่ี 1 -
15 ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรในมี
ผลผลิตมากขึ้น
และปลอดภัย
จากสารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร/
กรมพัฒนา

ที่ดิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4  
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 
 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าและ
ธนาคารน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือเกษตรกรมี
น้ าใช้ใน
การเกษตรใน
พ้ืนที่ อบต.ลุ
มพุก 

พ้ืนที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุ
มพุก 

๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ ๕50,00๐ พ้ืนการเกษตร
หมู่ที่ 1 -15 
ได้มีแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตร 

เกษตรกรในมีผลผลิตดีขึ้นและมีแหล่งน้ า
ปลูกพืชนอกฤดูเก็บเกี่ยว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชนอก
ฤดูท านา 

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเพ่ิมรายได้-
ลดรายจ่าย 

พ้ืนที่ท า
การเกษตรใน
เขต อบต,ลุ
มพุก 

50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ 50,00๐ พ้ืนการเกษตร
หมู่ที่ 1 -15  

เกษตรกรมีอาชีพเสริม  มีรายได้เพ่ิมจาก
การปลูกพืชนอกฤดูเก็บเกี่ยว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ. 02/1 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายแจ้งสนิท - หนองหาบแห - เหล่า
ฝ้าย หมายเลขทะเบียน ยส.ถ. 70 - 
001 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
8 เมตร ยาว 
4,291 เมตร 

17,164,000 17,164,000 17,164,000 17,164,000 17,164,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหล่าฝ้าย - โคก
กลาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
2,600 เมตร 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองแสง - 
ถนนแจ้งสนิท (บ้านดอนมะยาง) 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
2,200 เมตร 

5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายแ จ้งสนิท - 
โนนยาง - กู่จาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 
7,300 เมตร 

18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 18,250,000 ร้อยละของ
ถนน,
เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข็มแข็ง และความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ. 1 - 0051 สายแจ้งสนิท 
- แหล่งแป้น - กู่จาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
9 เมตร ยาว 
3,117 เมตร 

9,999,000 9,999,000 9,999,000 9,999,000 9,999,000 ร้อยละของ
ถนน,เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนเขือง - บ้าน
ชาตะยานนท์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 
3,700 เมตร 

8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 8,880,000 ร้อยละของ
ถนน,เส้นทาง
สัญจร ใน
ต าบลมี
สภาพดี ใช้
งานได้อย่าง
ปลอดภัย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมาก
ย่ิงขึ้น 

อบต.ลุมพุก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  
บรูณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3 เร่ือง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

(2) การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
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ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(3) สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริการส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ 
๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕
61 ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
   โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

   (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลุมพุก 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

(4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

http://www.dla.go.th/
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 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
  ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 

*************************** 


