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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

คำนำ 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนัน้  เพื่อให้การดำเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล 

ทุ่งมน  ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้  โดยได้ดำเนินการตาม

ขั้นตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา

หมู่บ้านหรอืแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล

นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัตลิะประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  ครั้งที่  2/

๒๕๖4  เมื่อวันที่  7 เมษายน พ.ศ.2564   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   จงึอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนนิการประกาศใชต้่อไป   

                                           คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  

                                           วันที่  9 เมษายน  2564 

 



  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

                      

ส่วนที่  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน                 ๑ – 31 

 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            32-77 

  

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ      78 - 79 

๑.  บญัชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)     80 -  82 

๒.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีมาจากหมู่บ้านและชุมชน        33 

      (แบบ ผ 02/1) 

3.  รายละเอยีดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)                     84 - 123 

4.  รายละเอยีดโครงการพัฒนาจากหมู่บ้านและชุมชน 124- 148 

      (ผ.02/1)          

                  ๓.  รายละเอียดโครงการที่เกนิศักยภาพ (แบบ ผ. ๐๒/2) 149-155 

๔.  รายละเอยีดบัญชีครุภัณฑ ์(แบบ ผ. ๐๓)   156 

               

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               157 - 170 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ส่วนท่ี ๑ส่วนท่ี ๑  

 

 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

1.1 ที่ตัง้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของอำเภอคำเขื่อนแก้วและอยู่ห่าง

จากอำเภอคำเขื่อนแก้วประมาณ  15  กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิน้    61    ตารางกิโลเมตร หรือ  

36,375  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนอื  จรดกับตำบลศรฐีาน อำเภอป่าติว้  จังหวัดยโสธร   

  ทิศใต้  จรดกับตำบลดงเจริญ   อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร   

  ทิศตะวันออก  จรดกับตำบลเหล่าไฮ  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

  ทิศตะวันตก  จรดกับตำบลย่อ  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คอื 

(1)  ด้านทิศตะวันออก  ได้แก่ หมู่ที่  4 บ้านโพนสิม  หมู่ที่ 5,9 บ้านมะพริก  และ หมู่ที่  6  บ้านดู่   

(2)  ส่วนกลาง ได้แก่  หมู่ที่  3,7  บ้านทุ่งมน   

(3)  ด้านทิศตะวันตก  ได้แก่  หมู่ที่  1 , 8 บ้านโซง หมู่ที่  2  บ้านเหล่าโป่ 

  1.2  สภาพทางภูมิศาสตร์    แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ 

1.  ลักษณะเป็นพืน้ที่ลาดเอียง  ได้แก่  หมู่ที่ 1,8  บ้านโซง  หมู่ที่  2  บ้านเหล่าโป่  และ 

หมู่ที่  3,7  

บ้านทุ่งมน ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลาง และทางดา้นทิศตะวันตกของตำบลทุ่งมน  

2.  ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ได้แก่   หมู่ที่  4  บ้านโพนสิม  หมู่ที่  5 ,9 บ้านมะพริก และหมู่

ที่  6  บ้านดู่  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตำบลทุ่งมน  

 1.3  สภาพภูมอิากาศ ลักษณะภูมอิากาศของตำบลทุ่งมนจะแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ 

1.  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี  มีลักษณะอากาศร้อน มี

อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35ํC - 36 ํCมีฝนตกบ้างเล็กน้อย 

  2.  ฤดูฝน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน ของทุกปี   มีลักษณะอากาศรอ้น

ชืน้ ฝนตกชุกตลอด 

3.  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีลักษณะอากาศ

หนาวมีอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 14  ํC-15  ํC  มีฝนตกน้อยมาก 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

2.ด้านการเมือง    

 1.  ด้านการเมอืง  องค์การบริหารส่วนตำบล  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่

จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งประกาศในราช

กิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  111  ตอนที่  53  ก  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537  มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล   

 

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

****ข้อมูล  มีนาคม  2564 

     

   3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 

ประชากร 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 518 543 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 2,110 2,028 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 372 418 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,995 2,914 ทั้งสิ้น  5,908  คน 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บา้น 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโซง 379 353 732 233 นายสิริบูรณ์  สว่างแสง 

2 บ้านเหล่าโป่ 385 422 807 267 นายเทวา  พจิารณ ์

3 บ้านทุ่งมน 396 362 758 272 นายธนพงษ์  เขาทอง 

4 บ้านโพนสมิ 383 353 736 234 นายปกรณ์ชัย  สีอ่อน 

5 บ้านมะพริก 355 325 680 170 นายอดิษร  มิ่งขวัญ 

6 บ้านดู ่ 204 201 405 109 นายสำนวน    ยวนยี 

7 บ้านทุ่งมน 474 489 963 278 นายทองใบ  ชงิชัย 

8 บ้านโซง 222 200 422 144 นายเกษตรศลิป์  คำวังภ์ 

9 บ้านมะพริก 202 220 422 108 นายสังคม  สิงห์ครุธ 

รวม 3,000 2,925 5,925 1,815  

2.  ด้านการเมือง 
 

3. ด้านประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

1. การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  มสีถานศกึษา  ดงันี้ 

      1.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  3  แห่ง 

                 1.1  โรงเรียนโซง เหล่าโป่วทิยา 

   คร ู  จำนวน 1     คน 

   นักเรียน  จำนวน     228   คน 

    ชาย จำนวน     116  คน 

    หญิง จำนวน     112   คน 

      1.2    โรงเรียนบ้านทุ่งมน  

   คร ู  จำนวน       16    คน 

   นักเรียน  จำนวน   200  คน 

    ชาย จำนวน   106  คน 

    หญิง จำนวน     94  คน 

   1.3  โรงเรียนบ้านมะพริก ดู่ โพนสิม 

   คร ู  จำนวน 18      คน 

   นักเรียน  จำนวน 328    คน 

    ชาย จำนวน 196   คน 

    หญิง จำนวน    131   คน 

        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน  4  แหง่ 

   2.1  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโซง 

   คร ู  จำนวน     3        คน 

   นักเรียน  จำนวน     50      คน 

    ชาย จำนวน   28      คน 

    หญิง จำนวน  22      คน 

3 

2.2  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งมน 

   คร ู  จำนวน     3        คน 

   นักเรียน  จำนวน     47      คน 

    ชาย จำนวน 27       คน     

    หญิง จำนวน    20       คน 

      2.3ศูนย์อบ รมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโพนสมิ 

   คร ู  จำนวน     2       คน 

   นักเรียน  จำนวน    24      คน 

    ชาย จำนวน 15     คน 

    หญิง จำนวน  9      คน 

4. สภาพสังคม 
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   2.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก 

   คร ู  จำนวน     3      คน 

   นักเรียน  จำนวน     45    คน 

    ชาย จำนวน  22    คน 

    หญิง จำนวน  23    คน 

  3.  ศูนย์การเรียนชุมชน    จำนวน  1   แหง่ 

   คร ู  จำนวน  2         คน 

   นักเรียน  จำนวน  85       คน 

    ชาย จำนวน  45       คน 

    หญิง        จำนวน  40       คน 

  4.  ท่ีอ่านหนังสือหมู่บ้าน  จำนวน  5  แหง่ 

   

2.  การสาธารณสุข 
     สถานีอนามัยในเขตตำบลทุ่งมนมี  จำนวน  2  แห่ง  คือ   

  6.1  สถานีอนามัยบ้านทุ่งมน     มีเจ้าหนา้ที่ประจำสถานีอนามยั    จำนวน    3  คน  

  6.2  สถานีอนามัยบ้านโพนสิม   มีเจ้าหนา้ที่ประจำสถานีอนามยั    จำนวน    2  คน   

  6.3  อสม.ประจำหมู่บ้านจำนวน  75  คน 

   3.  มวลชนจัดตั้ง  
(1)  อปพร.   1  รุ่น 116    คน  

(2)  ลูกเสอืชาวบ้าน  2  รุ่น 430     คน  

(3)  กลุ่มอาชีพ      9      กลุ่ม  

(4)  กลุ่มร้านคา้ชุมชน                 3      กลุ่ม  

   4. อาชญากรรม  

  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป  

     5. ยาเสพติด  

  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     6. การสังคมสงเคราะห์  

  1.มกีารสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ให้แก่ ผู้ติดเชือ้เอดส์ 2 ราย / ผูพ้ิการ190 ราย 

/ ผูสู้งอายุ 773 ราย 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

4. ตั้งโครงการช่วยเหลอืผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 

1.  การคมนาคม 
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตัง้อยู่ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ประมาณ  15  

กิโลเมตร  มถีนนเข้าออกระหว่างตำบลทุ่งมนและอำเภอ  2  สาย คือ 

    (1)  ทางหลวงชนบทสาย  ยส 2002  แยกทางหลวงหมายเลข  23  ถึงบ้านนิคม   เขตตำบลศรีฐาน  อำเภอป่า

ติ้ว  จังหวัดยโสธร  ทางเขา้บา้นทุ่งมน ตามถนนสายบ้านทุ่งมน  -  โพนสิม  ตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัด

ยโสธร 

    (2)  ทางหลวงชนบทสาย  ยส  2007  แยกทางหลวงหมายเลข  23  -  บ้านหนองคู  ตำบลหนองคู  อำเภอคำ

เขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ทางเขา้ถนนสายบ้านโซง  -  บ้านทุ่งมน   

 2 .  การโทรคมนาคม 
        (1)  โทรศัพท์หมู่บ้าน  จำนวน   1   แห่ง 

        (2)  โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   11 แห่ง 

3.  การไฟฟ้า 
     การไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านท้ัง  9  หมู่บ้าน  

4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ  
      (1)  ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน  1  แหง่  

      (2)  บึง, หนอง  และอื่น ๆ  จำนวน  4  แหง่  

5.  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน  
      (1)  บ่อบาดาล  จำนวน  4  แหง่  

      (2)  คลองส่งนำ้ จากโครงการ คพต. จำนวน  1  แห่ง 

      (3)  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  2  แห่ง 

 

6. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
 

6.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98  

       สถาบันและองค์กรทางศาสนา   จำนวน  8  แห่ง คือ 

(1)  วัด  จำนวน  5  แหง่ 

(2)  สำนักสงฆ ์ จำนวน  3  แห่ง 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาครติส์  รอ้ยละ  1 

-ผู้นับถือศาสนาอิสลาม     รอ้ยละ  1 

      6.2 ประเพณีและงานประจำป ี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดอืน มกราคม 

-  ประเพณีบุญข่าวจี ่   ประมาณเดอืน  กุมภาพันธ์ 
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8. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 

-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดอืน มนีาคม 

-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดอืน พฤษภาคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดอืน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดอืน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดอืน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

6.3 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิน่ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเคร่ืองจัก

สารใชส้ำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลีย้งไหมและการทอผ้าไหม  วธีิการทอเสื่อจากต้นกก  และวธีิการจับปลา

ธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากรอ้ยละ 90 % พูดภาษาอสิาน    

6.4 สินคา้พืน้เมอืงและของท่ีระลึก 

ประชาชนในเขต อบต.ได้ผลิตของใชพ้ื้นเมอืงขึ้นใชใ้นครัวเรือนและเหลอืเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อท่ี

ทอจากต้นกก  ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เคร่ืองจักรสานท่ีทำจากไมไ้ผ่      
 

 

7.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ  ได้แก่ 

 1.  ป่าสงวนแห่งชาติ  คือ ป่าชุมชนดงมะพริก   เนื้อท่ี  7,856   ไร่  คงเหลอืสภาพป่าที่สมบูรณ์  เพยีง  781  ไร่  

ลักษณะเป็นป่าไมผ้ลัดใบ  ไมท่ี้พบ  เช่น  ไมย้าง  ไมม้ะค้า  ไมเ้นื้อแข็ง 

2.  สัตว์ป่า  เนื่องจากลักษณะพืน้ท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ สัตว์ป่าที่พบ  เช่น  กระรอก  กระแต  พังพอน  

กระต่าย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสัตว์ป่าเหล่านีม้จีำนวนนอ้ยลงบางชนิดก็สูญพันธ์ไปแลว้  เพราะมกีารล่าสัตว์โดยไม่คำนึงถงึ

การสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.  สัตว์เลีย้ง   ท่ีเลีย้งไว้เป็นอาหารและเพื่อการค้า  เช่น  กระบือ  วัว   สกุร  เป็ด  ไก่  ปลา   

4.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ    คือ  ห้วยถ่ม   หนองแวง  หนองโก  หนองบัว หมู่ท่ี  3  บ้านทุ่งมน  และ หนองบ่ัว 

หมู่ท่ี  5  บ้านมะพริก    หนองแค  และอ่างวังตระเขน้อ้ย 

 

 

 

ประชากรในเขต   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร เช่น  ทำนา   

ทำไร่ (พื้นท่ีปลูกในการทำไร่คือ มันสำปะหลัง , แตงโม, ข้าวโพด  และแตงไทย)   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งมน มดีังนี้ คือ 

       (1)  ร้านคา้เอกชน   จำนวน   36   แห่ง 

       (2)    ป๊ัมหลอด   จำนวน     10   แห่ง 

       (3)   โรงสี    จำนวน     32   แห่ง 

       (4)  ร้านคา้ชุมชน   จำนวน       8         แห่ง 

       (5)  โรงผลิตปุ๋ย   จำนวน       1         แห่ง     
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       (6)  ร้านซ่อมรถ   จำนวน        8        แห่ง 

       (7)  ร้านรับซื้อมัน   จำนวน        5        แห่ง 

       (8)  ร้านตัดผม   จำนวน        3        แห่ง 

      (9)  โรงเย็บผ้า    จำนวน        1        แห่ง 

      (11)  ร้านอาหาร   จำนวน        2        แห่ง 

      (12)  โรงเลีย้งสัตว ์   จำนวน        4         แห่ง 

      (13)  โรงดอง               จำนวน        1         แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 - 8 -

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า)

9.1ขอ้มลูพื นฐานของหมู่บ้านหรือชมุชน 

ขุนโซง สิริยากรราชเดช  ตามพระราชบญัญัติปกครองทอ้งที่  ป ีพ .ศ.  2475  บงัคับใช้  บา้นดงสูงเปน็ศูนย์กลาง  เรียกว่า  บา้นโซง 

 อ าเภอลุมพกุ  จังหวัดอบุลราชธาน ียกฐานะเปน็ต าบลโซง  ประกอบด้วย 8  หมู่บา้น  ได้แก่

  หมู่ที่  1  บา้นโซง หมู่ที่  2  บา้นโซง

หมู่ที่  3  บา้นเหล่าโป่ หมู่ที่  4  บา้นทุ่งมน

หมู่ที่  5  บา้นโพนสิม หมู่ที่  6  บา้นมะพริก

หมู่ที่  7  บา้นดงบงั หมู่ที่  8  บา้นหนองคู
หมู่บา้นเหล่านี้คือชุมชนขยายจากชุมชนบา้นโซง  และจากชุมชนอื่นใกล้เคียงมาต้ังเปน็หมู่บา้น  จากการเพิ่มขึ้นของประชากร  ต่อมาถนนสาย

อรุณประเสริฐ  ยโสธร - อ านาจเจริญ  ตัดผ่านบา้นหนองคู  บา้นดงบงั  ท าใหก้ารเดินทางติดต่อราชการของชาวบา้นกบัอ าเภอลุมพกุ

ที่เดินทางด้วยเทา้  หรือเกวียน  ยากล าบาก  จึงขอย้ายไปขึ้นกบัต าบลตาดทอง  อ าเภอยโสธร  จังหวัดอบุลราชธาน ี ในช่วงเวลาเปล่ียนแปลง

การปกครอง  โดยมผู้ีน าชุมชนต าบลโซง  ชื่อ  ขุนโซงสิทธิการผู้น าต าบลที่ได้รับโปรดเกล้ายุคสมยัสร้างบา้นแปลงเมอืง  ต าแหนง่ผู้น าต าบลโซง 

ฐานะเทยีบเทา่หวัหนา้กองนอก  เกบ็ส่วยสาอากร  และต่อมาสักเลขน าคนเข้าเปน็ทหารสมยักรุงธนบรีุและได้เสียชีวิตลงท าใหข้าดผู้น าจึงท าใหยุ้บ

ต าแหนง่พร้อมยุบต าบลโซง  ท าให ้เกดิการแบง่เขตการปกครองใหม ่โดยบา้นโซง  บา้นเหล่าโป ่ และบา้นทุ่งมนขึ้นตรงต่อต าบลย่อ  บา้นโพนสิม  

บา้นมะพริกขึ้นตรงต่อต าบล กู่จาน  บา้นโซงหมู่ที่  1   ,  2  ได้เปล่ียนเปน็บา้นเหล่าโปห่มู่ที่  2  ต่อมาอ าเภอยโสธรได้ยกฐานะเปน็จังหวัดยโสธร

 จึงได้แบง่เขตการปกครองใหม ่ ปจัจุบนัเปล่ียนเปน็ต าบลทุ่งมนประกอบด้วย 9 หมู่บา้น
หมู่ที่  1  บา้นโซง หมู่ที่  2  บา้นเหล่าโป่

หมู่ที่  3  บา้นทุ่งมน หมู่ที่  4  บา้นโพนสิม

หมู่ที่  5  บา้นมะพริก หมู่ที่  6  บา้นดู่

หมู่ที่  7 บา้นทุ่งมน                                                 หมู่ที่  8  บา้นโซง

หมู่ที่  9  บา้นมะพริก
 อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอค าเขื่อนแกว้  จังหวัดยโสธร 

9.2  ขอ้มลูด้านการเกษตร

 1.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นโซง หมู่ที่ 1 ต าบล  ทงุมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

จังหวัด ยโสธร  จ านวนประชากรทั้งหมด คน ชาย คน

หญิง คน ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ผัก ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

853 403

423 241

2,051                 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย 

400 1,800   3,200   

752

238

6 200 10,000 8,000   

20

9.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 
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2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

(ต่อ) ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

(บาท/ไร่)

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

160 5,000   7,500   8,000   

3,000                 

ประเภทของการท าการเกษตร

199 400 2,500   2,800   

800

495

ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่)

ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย 
จ านวน
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2.2)ท าสวน สวน ผัก ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

3.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 3 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่170

2,700                 

ประเภทของการท าการเกษตร

80

150 4,000   

248 600 4,000   5,000   

จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่)

7,000   6,000   

5,000   6,600   

535

15 300

(บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

5,000   10,000 

10

5 2000
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2.2)ท าสวน สวน แคนตาลูป ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

4.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นโพนสิม หมู่ที่ 4 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

270

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 

200 5,000   4,000   8,000   

50 300 8,000   10,000 

60

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

386                    

176 600 3,000   8,000   

500
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2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

(ต่อ) ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

5.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นมะพริก หมู่ที่ 5 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

400

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 

176 5,000   4,000   8,000   

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)
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ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

400

130 4,000   4,500   6,400   

149 500 5,000   8,000   

1000
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6.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นดู่ หมู่ที่ 6 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 

60

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

800                    

100 550 2,000   4,950   

400

5,000   4,000   8,000   

160
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7.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 7 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

3,250                 

240 400 2,500   3,200   

1540

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

200 5,000   5,000   7,500   

1600
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8.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นโซง หมู่ที่ 8 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

2,000                 

100 400 3,500   4,000   

700

91 5,000   5,000   8,000   

600
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9.หมู่บ้าน/ชมุชน บา้นมะพริก หมู่ที่ 9 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแกว้

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

2.1)ท านา ในเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ท านา นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.2)ท าสวน สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

สวน ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.3)ท าไร่ ไร่ออ้ย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

ไร่มนัส าปะหลัง ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2.4)อื่น ๆ อื่นๆ (โปรดระบุ) ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

2,000                 

95 550 3,000   6,000   

800

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

70 5,000   3,500   8,000   

400
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  7.3  :  ขอ้มลูด้านแหลง่น ้าทางการเกษตร

1.บ้านโซง  หมู่ที่ 1

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง

/ /

/ /

/ /

/ /

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

ร้อยละของ
ไมท่ั่วถึง

แหล่งน้ า

ทางการเกษตร

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร

เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

/

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร



 -19 -

2.บ้านเหลา่โป่  หมู่ที่ 2

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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3.บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 3

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ

6.1)หนองบัว

6.2)

6.3)

6.4)

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง

/ /

/ /

/

ไมท่ั่วถึง
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /
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4.บ้านโพนสมิ  หมู่ 4

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

/ /

/ /

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/ /

/ /

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง
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5.บ้านมะพริก  หมู่ที่ 5

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

/ /

/ /

/ /

/ /

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/
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6.บ้านดู่  หมู่ที่ 6

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

/ /

/

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/

/

/

/

/

/

/

/
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7.บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 7

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ

6.1)อ่างน้ าหนอง

สร้างแข้

6.2)

6.3)

6.4)

/

/ /

/ / /

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/

/

/

/



 - 25 -

8.บ้านโซง  หมู่ที่ 8

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

/

/ /

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/

/ /
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9.บา้นมะพริก  หมู่ที่ 9

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แม่น้ า

2.ห้วย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บึง

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น

1.แก้มลิง

2.อ่างเก็บน้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

ไมท่ั่วถึง
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

/ /

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไมเ่พยีง (มลิลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/ /

/

/ /

/ /
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7. 4 ขอ้มลูด้านการแหลง่น ้ากิน น ้าใช ้(หรือน ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค)

1.บ้านโซง  หมู่ที่ 1

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

2.บ้านเหลา่โป่  หมู่ที่ 2

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/ /

/ /

/

/

/ /

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ / /

/

/ / /



 - 28 -

3.บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 4

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.บ้านโพนสมิ  หมู่ที่ 4

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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5.บ้านมะพริก  หมู่ที่ 5

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

6.บ้านดู่  หมู่ที่ 6

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/ / /

/

/ / /

/

/

/

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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7.บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 7

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

8.บ้านโซง  หมู่ที่ 8

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/ / /

/ / /

/

/ / /

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/ / /

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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9.บ้านมะพริก  หมู่ที่ 9

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/ / /

/

/ / /

แหล่งน้ า ไมม่ี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทั่วถึง ไมท่ั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ





~ ๓๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

  

 
 

 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน

ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป

ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน

ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ

ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



~ ๓๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ

ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี

ความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่รอ้ยละ ๓.๙ 

ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกอืบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา 

โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่

ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามา

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่

สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย

ท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ

สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุม

เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็น

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้าน

ความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น

และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ 

และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง

อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความ

ต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้อง

เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความ



~ ๓๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

เหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด

เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด

ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย

แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะ

ทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการ

คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะ

เป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้าน

เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง

ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน

หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและ

ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การ

ขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลาย

ขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาท

มากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ

เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า

มนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี

พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา

ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า
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และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ

สร้างความหลากหลายของสินคา้และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวติใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 

๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่

หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ

ประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ

จะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความ

ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรี

ในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้าย

แรงงานและการย้ายถ่ินมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ

เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ

ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการ

ย้ายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 

ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท

สังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ

รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่

สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี

ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย
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เพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน

และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและขอ้ตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ

เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมาก

ยิ่งข้ึน 

   แนวโน้มเหล่านีจ้ะก่อให้เกดิความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมติิ ทั้ง

ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก

ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์

ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว

และคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ

สาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นได้ หากไม่มมีาตรการที่มปีระสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก

ผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์

ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทัง้การจ้างงานและอาชีพทีจ่ะมรีูปแบบและลักษณะงานที่

เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงาน

ในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  

ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ

ทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็น

เมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ

แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลใหป้ัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ

ประเทศมีความซับซอ้นมากยิ่งข้ึน 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ

พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่

ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วน
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ต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการ

พัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี

ความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้

สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึน้ โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึง

จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ

การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย 

ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จาก

การต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง

เศรษฐกจิในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบรกิาร กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน

พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ 

และการพัฒนาและขยายความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการ

มีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้

ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมอืกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพือ่กระชับ

และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง

เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ

มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย

จำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี

เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิด

ความรักความสามัคคี และลดความขัดแยง้ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้อง

คำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่าง

จากปัจจุบันมากขึ้น 



~ ๓๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 

สภาพภูมอิากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมี

การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้อง

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อใหเ้กิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน

เชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนด

วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ 

และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมาย

ใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ

ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวันออกเพื่อใหก้ารพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยนื 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น

ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ

เจริญ เติบ โตของชาติ  ความ เป็นธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ขของประชาชน  ความยั่ งยื นของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี

ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี

ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มี



~ ๓๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

การออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี

ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมี

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน

ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและ

ตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี

บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ

ทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา

ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ

รักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการ

บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและใหค้วามสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 



~ ๔๐ ~ 
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๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาต ิ

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสรา้งมูลค่า 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(๕) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 



~ ๔๑ ~ 
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(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(๔) การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมอือาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



~ ๔๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 
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(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่

จำเป็น 

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน

มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยใหส้ังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่

ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง

เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 

ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการ

เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่

ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ

พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่

ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 



~ ๔๓ ~ 
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๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  มีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่ง และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ  

๕.๑ หลักการ  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๓ การตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับ

ทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  



~ ๔๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘

◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ 

มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้น

พรมแดน 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ 

ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และ

บริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ำโขง เทือกเขาที่แบ่ง

ระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี 

ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็น

บริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้

พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร  จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ 

นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาว

เย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัด

เลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ 

จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 

๖๐.๕ และพืน้ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรอืร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ

อาหาร ใต้ดินมีเกลือหนิ ทาให้ดินเค็ม จงึมีขอ้จากัดต่อการใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุม่น้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความ

ยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นนา้ที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้า

มูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่นา้มูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้ว

ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้า

สงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งนา้ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ใน



~ ๔๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

พืน้ที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนีย้ังมแีหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าใน

เกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมี

ตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจดื เนื่องจากพืน้ที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะ

น้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีพืน้ที่ป่าไม้ 

จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรอืร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ 

ซึ่งยังตำกว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมพีืน้ที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที ่ส่วน

ใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบรกิารสาธารณูปโภค  

๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและ

เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีน 

ตอนใต้  

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  

๒.๓ สนามบิน  

๒.๔ ด่านชายแดน  

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 

รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจริะ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมอืงและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  

๒.๖.๑ ไฟฟ้า  

๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรอืน  

๔. ประชากรและสังคม 



~ ๔๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

๔.๑ ประชากร จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี  

๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรอืร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ใน

ปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ำกว่า

ประเทศที่มอีัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน 

รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้าน

คน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงาน 

ระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร 

ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 

57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 

ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 

เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็น

ร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ระดับอุดมศกึษา เพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอ้ยละ 9.56 . 

นปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศกึษามี  

๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนีเ้ป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ในปี  2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล  323 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลชุมชน  (รพช .) ๒๙1 แห่ง 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 

(รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรอืร้อยละ 

๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ป่าไม้ของภาค

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพืน้ที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึน้ โดยจังหวัดที่มพีื้นที่ป่า



~ ๔๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ไม้ต่อพืน้ที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และจังหวัด

อุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจาน

วนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหมป้่า จำนวน 878 ครั้ง พืน้ที่ถูกไฟไหม้ 

9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มจีานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพืน้ที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่ง

เป็นปีที่เกิดไฟไหมป้่ามากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมป้่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิด

เป็นพืน้ที่ทีถู่กไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  

๖.๑ จุดแข็ง  

๖.๒ จุดอ่อน  

๖.๓ โอกาส  

๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 

๘. แนวคดิและทศิทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพ

ต่ำ ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ

พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนา

ความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใชป้ระโยชน์จากโครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ

คมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้าง

กิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับ

พืน้ที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอสีานสู่มิติใหม่ให้เป็น 

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค ์ 
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๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชวีิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของอนุภูมภิาคลุ่มแม่นา้โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืขยายตัวเพิ่มขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนอืลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  

892,676  

ล้านบาท  

(ป ี2559)  

ขยายตัว  

ไม่ต่ำกวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ำกวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ำกวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ำกวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  

รอ้ยละ 3.5ต่อ

ป ี 

สัมประสิทธิ์ความไม่

เสมอภาค (Gini 

Coefficient)ในการ

กระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  

0.446  

(ป ี2560) 

ลดลงตำ่

กว่า 

0.446 

ลดลงตำ่

กว่า 

0.446 

ลดลงตำ่

กว่า 

0.446 

ลดลงตำ่

กว่า 

0.446 

ลดลงตำ่กว่า  

0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตอย่างยั่งยืน 
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8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา

คุณภาพชวีิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์

จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ

แนวระเบียงเศรษฐกิจ  

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (กลุ่มที่  2) ยโสธร  ศรสีะเกษ  

อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี 

วิสัยทัศน์    “หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน” 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่มจังหวัด 

2. ขยายฐานการลงทุนไปสู่เพื่อนบ้าน 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 

1. การผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตรโดยปรับโครงสรา้งและสร้างหุน้ส่วนการผลิตกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

2. การท่องเที่ยวและบริการ  โดยสร้างหุ้นส่วนการท่องเที่ยวและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3. พัฒนาสนิค้า  OTOP   

แผนงานโครงการสำคัญ 

1. โครงการส่งเสริมการผลติวัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อย้ายฐานการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. โครงการพัฒนาด่านชายแดน  ได้แก่  การพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะงำ  และด่านช่องเม็กในลักษณะ  

One Stop Service   

3. โครงการส่งเสริมเขต  Special  Border  Economic  Zone  เพื่อการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร   
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4. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน 

5. โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  เพื่อการพัฒนาระบบหักบัญชี  (Account  Trade)   

6. โครงการพัฒนาสินค้า  OTOP  สนับสนุนการท่องเที่ยว 

7. โครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลก  โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน

กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

9. โครงการ  Cluster  Cities  โดยสร้างความร่วมมอืระหว่างเมอืงคู่  Cluster  Cities  ระหว่างไทย – ลาว 

– กัมพูชา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 

                จังหวัดยโสธรได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป   ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด    โดย

นำมาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (ข้อจำกัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการ

พัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐หมวด ๕ แนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถ

สรุปผลวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการบริหารงาน

แบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้นำแผนพัฒนา

จังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน 

 เพื่อหารอืรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี ้ 

1. วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

     “ยโสธร เมืองแห่งวถิีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล” 

- พันธกิจ จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564)  สามารถกำหนดพันธกิจ    

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัดยโสธร 

ให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได้  3  พันธกิจ  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
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(2) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็น

ชุมชนอีสาน  โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่ง

มีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้าน

อุดมศกึษาในจังหวัด   

(3) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมกีารดำเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยนื และเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์    จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับ

ความสำคัญแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับที ่ 1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ลำดับที ่ 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ

ท่องเที่ยว 

ลำดับที ่ 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพชวีิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

ลำดับที ่ 4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.  การกำหนดเป้าประสงค์   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์ 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  : ส่งเสรมิการเกษตรอินทรยี์ครบวงจร และได้มาตรฐาน 

 3.1.1 เป้าประสงค์ “ผลผลติและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า”  

3.1.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) พืน้ที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ (25,000 ไร่/ปี) 

2) จำนวนสินคา้และผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด)  

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ปี) 

3.1.3  กลยุทธ์  

1) สร้างกระแสการรับรู้และการมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   และเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มศักยภาพ 

3) เพิ่มความสามารถในการรับซือ้และส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิต
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สินค้า  เกษตรอินทรีย์  

4) เพิ่มตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  : ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ

ท่องเที่ยว  

3.2.1 เป้าประสงค์  

“ประชาชนมอีาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น” 

3.2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี) 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

3.2.3  กลยุทธ์  

1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 

2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : ยกระดับคุณภาพชีวติ  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

และความมั่นคง  ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

3.3.1 เป้าประสงค์  

“ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบ

เรียบร้อย” 

3.3.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรูพ้ัฒนาทักษะชีวติความตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี) 

2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรยีนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธร

โมเดล   (เพิ่มขึน้ปีละ 36 หมู่บ้าน/ปี) 

3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มรีายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/

คน/ปี (ร้อยละ 95 ต่อปี)  

4) จำนวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการ

ผูด้้อยโอกาส)  (เพิ่มขึน้ 10 แห่ง)  

5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  

6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 

7) ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มปีัญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
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2.5/ปี) 

8) จำนวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร 

100,000 คน  (ลดลงร้อยละ 3/ปี) 

 3.3.3  กลยุทธ์  

1) ยกระดับคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 

2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 3.4.1 เป้าประสงค์  

“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเพิ่มขึ้น” 

3.4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) จำนวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดนิของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้

ฟืน้ฟู สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี) 

2) จำนวนพืน้ที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 

(10,000 ไร่/ปี) 

3) จำนวนพืน้ที่แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและมีผลผลติสัตว์น้ำเพิ่มขึน้ (5,000 ไร่/

ปี) 

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 

3.4.3  กลยุทธ์  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ดว้ยวิถีพลังงานทดแทน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

   1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งนำ้และโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

   2.ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว 

   3.การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศกึษา สู่ความเป็นเลิศ 

   4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2.1) วิสัยทัศน์องค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน 

“ตำบลทุ่งมนเป็นชุมชนน่าอยู่ ปกครองโดยธรรมาภิบาล ประสานการมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการ” 

   พันธกิจการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน 

       พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร ทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตเกษตรปลอด 

     สารพิษและสร้างการบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเยงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ

ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบโรงสร้างพืน้ฐานใหพ้ียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พันธกิจที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดแีละยั่งยืน 

พันธกิจที่  7 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและสถานศึกษาให้เป็นองค์แห่ง

การเรียนรู ้

  (2.2) ยุทธศาสตร์ 

 1)  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว  

พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 

  3) การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

  4) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5)  ดา้นการส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  

6)  ด้านการพัฒนาการะบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

         (2.3) เป้าประสงค์  

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมปีระสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างทั่วถึง 
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2.เพื่อให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวติและดูแลผูด้้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างทั่วถึง   

3.ประชาชนมคีวามสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยกลุ่มอาชีพ 

5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

6.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ีและมีส่วนร่วมจากทุก 

ภาคส่วน เพิ่มมากขึ้น 

 (2.4) ตัวชี้วัด 

  1. จำนวนโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆที่อบต. จัดใหม้ีขึ้นในแต่ละปี 

 2. จำนวนประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้น  

 3. จำนวนผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

 4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น 

 5. จำนวนครัวเรอืนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

 7. ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ลดลง  

 8. อบต. ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

 (2.5) ค่าเป้าหมาย 

  1. อบต. จัดให้มโีครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 

 2. ประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี   
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 3. จำนวนผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ มขึ้น 

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จำนวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรือนต่อปี 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

ร้อยละ 80  

 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี  

 8. อบต. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐  

  (2.6) กลยุทธ์ 

 1. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศกึษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ และ

ผูด้้อยโอกาส 

 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครอืข่าย

ประชาธิปไตย 

 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 14. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.  

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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 (2.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้ านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและ 

มีความยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๑.4  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ

อิ เล็กทรอนิกส์ควบคุม   กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า

สูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย

การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้ว

ต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ มอาหาร  เกษ ตร และเทคโนโลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  

เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต ์(Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยี สมองกลฝั งตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ  

เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 

อ-ีมาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อ-ีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 

High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 

เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสทิธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

๑.5  แผนพัฒนาอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม   ด้านการ

บริหารจัดการอย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแผนพัฒนาอำเภอคำเขื่อนแก้ว  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
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๑.  ประวัติความเป็นมา  

  อำเภอคำเขื่อนแก้ว เดิมชื่อ “อำเภออุทัยยโสธร” ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภ อหนึ่งขึ้นกับจังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2453 โดยเจ้าเหลี่ยม ณ จำปาศักดิ์ เป็นเจ้าเมืองคนแรก พ.ศ. 

2442 เมืองคำเขื่อนแก้ว ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านลุมพุก แขวงเขมราฐธานี พ.ศ.2450 บ้นลุมพุก ตั้งเป็นเมือง

อุทัยยโสธร มณฑลอุบลราชธานี 1 พฤศจกิายน 2453 บ้านลุมพุก อำเภออุทัยยโสธร มณฑลอุบลราชธานี  

พ.ศ.2456เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลุมพุก 

จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 4 เมษายน 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2515 ได้จัดตั้งจังหวัดยโสธร ขึน้ โดยแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอำเภอคำ

เขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรตัง้แต่นั้นเป็นต้นมา 

๒.  คำขวัญอำเภอ 

  “เมืองโบราณ ธารสองสาย ย่างรสเด็ด เมล็ดข้าวหอม”  

๓.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  

(๑)  ที่ตั้งอำเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่  

อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ห่างจากจังหวัดยโสธร  

ประมาณ 23 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 638.40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 399,000 ไร่ พื้นที่ 

ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร   

 ทศิเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าติว้  

 ทศิตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหัวตะพาน (จังหวัดอำนาจเจรญิ)  อำเภอเขื่องใน (จังหวัด

อุบลราชธานี) 

 ทศิใต้  อำเภอมหาชนะชัย 

 ทศิตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมไพร (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเมืองยโสธร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3


~ ๖๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

  

 
 

(2)  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ลักษณะทั่วไป เป็นที่ราบ

สูง ทุ่งนาสลับป่าโปร่ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ มีที่ลุ่มเป็นบางบริเวณ คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำชี 

และลำเซบาย ในฤดูแล้ง ห้วย หนองหรือสระ ระดับน้ำจะอยู่ต่ำมากจนถึงแห้งขอด แหล่งน้ำที่สำคัญมี 2 

สาย คือ 

 -แม่น้ำชี ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของอำเภอ พื้นที่ได้รับประโยชน์คือ ตำบลกุดกุง ตำบลสงเปือย 

ตำบลย่อ และไหลลงสู่แม่นำ้มูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 -ลำเซบาย ไหลผ่านทางทิศตะวันออกอำเภอ พื้นที่ได้รับประโยชน์คือ ตำบลเหล่าโฮ ตำบลกู่จาน 

ตำบลนาคำ และตำบลนาแก  

(๓)  ลักษณะภูมิอากาศ 

 -ฤดูแล้ง จะแหง้แล้งมาก อากาศรอ้จัด มีอุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 36 องศาเซลเซียส 

 -ฤดูหนาว มีอุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส 

   -ฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,310 มิลลิเมตร 



~ ๖๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 

๔.๑  ด้านการปกครอง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว   แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พุทธศักราช  ๒๔๕๗ อำเภอคำเขื่อนแก้วแบ่งพืน้ที่การปกครองออกเป็น 

13 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 1. ตำบลลุมพุก  จำนวน    15 หมู่บ้าน  2.ตำบลย่อ จำนวน    11 หมู่บ้าน 

  3. ตำบลสงเปือย   จำนวน     9 หมู่บ้าน  4.ตำบลโพนทัน จำนวน     5 หมู่บ้าน 

  5. ตำบลทุ่งมน  จำนวน   9 หมู่บ้าน  6.ตำบลนาคำ จำนวน     6 หมู่บ้าน 

  7.ตำบลดงแคนใหญ่ จำนวน    13  หมู่บ้าน  8. ตำบลกู่จาน จำนวน    12 หมู่บ้าน 

  9. ตำบลนาแก  จำนวน     8 หมู่บ้าน  10.ตำบลกุดกุง จำนวน       7 หมู่บ้าน 

11. ตำบลเหล่าไฮ จำนวน     6 หมู่บ้าน         12.ตำบลดงเจริญ จำนวน    7   หมู่บ้าน 

13. ตำบลแคนน้อย  จำนวน      7 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๔.๒  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๕ แห่ง  อำเภอคำเขื่อนแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่ 

❖ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ครอบคลุมพืน้ที่บางส่วนของตำบลลุมพุก 

❖ เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลดงแคนใหญ่ทั้งตำบล 

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลลุมพุก ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลลุมพุก (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ตำบลคำเขื่อนแก้ว) 

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลย่อ  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลสงเปือย  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลโพนทัน 

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลนาคำ  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลกู่จาน  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลนาแก  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดกุง  

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลเหล่าไฮ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


~ ๖๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลแคนน้อย 

❖ องค์การบรหิารส่วนตำบลดงเจรญิ  

 ๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

อำเภอคำเขื่อนแก้ว  มีส่วนราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพืน้ที่เป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง

การบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน  ดังนี้ 

๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังน้ี    

❖ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานที่ดนิจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานสรรพากรพืน้ที่ สาขาคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ สำนักงานปศุสัตว์พืน้ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

❖ สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว 

❖ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

๕.๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ม ี 5  หน่วยงาน 

❖ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาคำเขื่อนแก้ว 

❖ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110 

❖ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180 

❖ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาคำเขื่อนแก้ว 

❖ ธราคารออมสิน สาขาคำเขื่อนแก้ว 

 

 

๕.๓  ธนาคารหรอืสถาบันการเงิน 

๑)  ธนาคาร  จำนวน  3  แห่ง  คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,

ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย 

       ๒)  สหกรณ์ในพืน้ที่  ม ี๑  แห่ง  คอื  สหกรณ์การเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว  จำกัด    



~ ๖๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

๕.๔  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

กลุ่มองค์กรชุมขนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพืน้ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว   มีกลุ่มประเภท

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ดังนี้ 

1.กลุ่มหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 

2.กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกแตงโมหวาน ปลอดสารพิษอำเภอคำเขื่อนแก้ว  

๖.  ประชากร 

     ๖.๑  จำนวนประชากรทั้งหมด  66,876 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  19,826   ครัวเรือน  แยก

ตามพืน้ที่ดังนี ้ 

 

ที ่ ตำบล  ครัวเรอืน   จำนวนประชากร  

       ชาย (คน)   หญิง (คน)   รวม (คน)  

1 ลุมพุก(รวมเขตเทศบาลฯ) 4,528 6,288 6,331 12,619 

2 ย่อ           1,944         3,325            3,251        6,576  

3 สงเปือย 1,194 2,177 2,122 4,299 

4 โพนทัน           1,099         1,714            1,672        3,386  

5 ทุ่งมน           1,761         3,018            2,948         5,966  

6 นาคำ               669         1,311            1,319         2,630  

7 ดงแคนใหญ ่           2,247        3,817            3,820       7,637  

8 กู่จาน           1,437        2,775            2,821         5,596  

9 นาแก              886         1,815            1,801         3,616  

10 กุดกุง           1,212         2,276            2,302        4,578  

11 เหล่าไฮ             817          1,465            1,368        2,833  

 

 

 

 



~ ๖๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ที ่ ตำบล  ครัวเรอืน   จำนวนประชากร  

       ชาย (คน)   หญิง (คน)   รวม (คน)  

12 แคนน้อย 920 1,767 1,715 3,482 

13 ดงเจรญิ 1,112 1,855 1,803 3,658 

รวม         19,826       33,603         33,273      66,876  

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ( ณ มิถุนายน  2562) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอคำเขื่อนแก้ว   

๑.  วิสัยทัศน์อำเภอ 

“คำเขื่อนแก้วเมืองน่าอยู่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรอินทรีย์ครบวงจร” 

๒.พันธกิจ 

 1.สนับสนุนและผลักดันให้อำเภอมคีวามโดดเด่นและชัดเจด้านการรณรงค์ให้ความสำคัญกับการ

ดำรงชีวติ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดี กินด ีมรีายได้ ลดรายจ่าย 

 2.ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

3.เป้าประสงค์ 

๑)  เพื่อให้รายได้การขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้ 

๒)  เพื่อให้ประชาชนมีภูมปิัญญาวัฒนธรรม ประเพณีอีสานที่เข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

๓)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีมคีวามมั่นคง มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมมี

ความสงบเงียบเรียบร้อย 

๔)  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งนำ้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎร์

รัฐร่วมพัฒนา 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้าการ

ท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยกระดับคุณภาพชีวติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



~ ๖๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

 เป้าประสงค์ 

  ๑)  เพื่อให้รายได้การขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้   

    กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลติ การแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภัยและ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน 

   กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านเกษตร  

  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

อนิทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี  

และการค้าการท่องเที่ยว  

                 เป้าประสงค์  

๑)  ประชาชนมีภูมปิัญญาวัฒนธรรม ประเพณีอีสานที่เข้มแข็ง มอีาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์  

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสาน 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ระกอบการค้าและบริการให้มคีวามสามารถในการ 

แข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชวีิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ครอบครัวและชุมชน 

 เป้าประสงค์  

       ๑)  ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีมคีวามมั่นคง มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคม มี

ความสงบเงียบเรียบร้อย  

        กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  ๒  เสริมสร้างขดีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลผู้ดอ้ยโอกาส 



~ ๖๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

กลยุทธ์ที่  ๕  เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

              กลยุทธ์ที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            

 เป้าประสงค์ 

๑)  สิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา 

 กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  บริหารจัดการนำ้อย่างบูรณาการ 

  กลยุทธ์ที่   2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบมีส่วนร่วม  

 

 

 2.1 วสิัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

      “ตำบลทุ่งมนเป็นชุมชนน่าอยู่ ปกครองโดยธรรมาภิบาลประสานการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ” 

   พันธกิจการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน 

        พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร ทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตเกษตรปลอด 

  สารพิษและสร้างการบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร    

  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเยงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ

ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบโรงสร้างพืน้ฐานใหพ้ียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พันธกิจที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดแีละยั่งยืน 

พันธกิจที่  7 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและสถานศึกษาให้เป็นองค์แห่ง

การเรียนรู ้

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1)  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว  

พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

 



~ ๖๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

  3) การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

  4) ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  5) ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6)  ด้านการ พัฒนาการะบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ     

ประชาชน 

         2.3 เป้าประสงค ์ 

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมปีระสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.เพื่อให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวติและดูแลผูด้้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างทั่วถึง   

3.ประชาชนมคีวามสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยกลุ่มอาชีพ 

5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

6.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ีและมีส่วนร่วมจากทุก 

  ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด 

  1. จำนวนโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆที่ อบต. จัดใหม้ีขึน้ในแต่ละปี 

 2. จำนวนประชาชนในเขต อบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึน้  

 3. จำนวนผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

 4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น 

 5. จำนวนครัวเรอืนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 



~ ๖๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

 7. ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ลดลง  

 8. อบต. ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

  1. อบต. จัดให้มโีครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 

 2. ประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   

 3. จำนวนผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จำนวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรือนต่อปี 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

ร้อยละ 80 

 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 

 8. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 

2.6 กลยุทธ์ 

 1. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ และ 

 ผูด้้อยโอกาส 

 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครอืข่าย 

 ประชาธิปไตย 
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 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 14. ส่งเสริมใหป้ระชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.ภายใต้ 

 หลักธรรมาภบิาล 

     2.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ 

ยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ทุ่งมน มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์

จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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 3.1  การวเิคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

-  ประชาชนมคีวามพรอ้ม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

-  การจัดโครงสร้างภายในมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรอ้มจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 

ความเดือดรอ้นของประชาชน 

   -  มีการประสานร่วมมอืกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการ 

ต่างๆ  

   -  ผูน้ำชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 

   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผน 

เตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  

   -  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ 

            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

   -  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาที่วางไว้ 

   -  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  ก่อใหเ้กิดปัญหาภัย 

ธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   

   -  จังหวัดยโสธร  หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ 

บริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดา้น 

เศรษฐกิจ 

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสรมิการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น   

3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   

  -  ประชาชนขาดความรู ้ ความเข้าใจ  บทบาทหนา้ที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 

  -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องตอ้งชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

หว้งระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

  -  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมจีำนวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผดิชอบ 

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มจีำกัด 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ทุ่งมน  นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้  

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต  

1.ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

๑) ไฟฟา้ส่องสว่าง

ทางและที่สาธารณะ

ยังไม่สามารถ

ดำเนนิการ

ครอบคลุมพื้นท่ีได้

ท้ังหมด 

- ไฟฟา้ - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสวา่ง

เพยีงพอประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมาและปอ้งกันการ

เกิดอาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมาก

ขึน้ระบบระบายน้ำยัง

ไม่เพยีงพอ  

- ราง/ท่อ

ระบายน้ำ 

- พื้นท่ีใน อบต. - มรีางระบายนำ้สามารถระบายน้ำ

ได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

ก่อความรำคาญ 

๓)  ถนนในตำบลยัง

เป็นถนนดิน ถนน

ลูกรัง และเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต. 

- มถีนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา

สะดวก  
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชน

ตอ้งการเส้นทางใน

การสัญจรไปมา

เพิ่มมากขึน้และ 

อบต. ไม่สามารถ

ดำเนนิการได้

เนื่องจาก

งบประมาณมีไม่

เพยีงพอ  

- เส้นทาง

คมนาคม 

- เส้นทางคมนาคมที่

เป็นสาธารณะและ

ประชาชนมคีวาม

ตอ้งการให้ดำเนินการ 

- มเีส้นทางในการคมนาคมเพียงพอ

และ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

 

2.ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

การส่งเสริม

การลงทุน 

การท่องเที่ยว

พณิชยกรรม

และ

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

1) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคา

ตกต่ำระยะทางใน

การขนส่งผลผลิต

ไกลจากแหล่งรับ

ซื้อ  

- การรวมกลุ่ม

ต่อรองกับ

พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

2) ค่าแรงต่ำค่า

ครองชีพสูงขาด

แคลนการจ้างงาน 

- การเพิ่ม

ค่าแรงให้

เหมาะสมกับ

การทำงาน 

- ผู้ประกอบอาชพี

รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครอง

ชพี มีการจ้างงานมากขึ้น 

3) ครัวเรือนยังมี

รายได้เฉลี่ยต่อปี 

ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ 

บาท   

- เพิ่มช่องทาง

ในการประกอบ

อาชีพ 

- ประชาชนท่ีมีรายได้

ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

- ไม่มคีรัวท่ีตกเกณฑ์มาตรฐาน

รายได้ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ

แนวโนมอนาคต 

2.ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ การส่งเสริม

การลงทุน การ

ท่องเที่ยว     

พณิชยกรรมและ

เศรษฐกิจฐานราก 

3) การศึกษาสื่อการ

เรียนการสอนยังไม่

พอเพยีง เด็กนักเรียน

ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงกว่าขัน้

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณใน

การศึกษา ครอบครัว

ยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน

เขต อบต. 

- มสีื่อการเรียนการ

สอนท่ีพอเพยีง  เด็ก

นักเรียนได้รับ

การศึกษาที่สูงขึน้ มี

งบประมาณใน

การศกึษาเล่าเรียน 

4) เด็กและผู้สูงอายุบาง

ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่

ตามลำพัง และรับภาระ

ในการดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแล

เด็กและผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ได้รับการดูแลท่ีดี 

5) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ

ช่วยเหลอืในดำรงชีวิต 

- การได้รับการดูแลผุ้

พกิาร 

- ผู้พิการในเขต 

อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ

ช่วยเหลอืในการ

ดำรงชวีติและท่ัวถึง 

6) ประชาชนในพื้นท่ีบาง

รายมท่ีีอยู่อาศัยไม่มั่นคง

แข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีได้รับความ

เดอืนร้อนเร่ืองท่ีอยู่

อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความช่วยเหลอื

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  

7) มีการระบาดของโรค

อุบัตใิหม่ โรคระบาด 

โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพืน้ท่ีไม่มีการ

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่  ดรคระบาด  

โรคติดต่อ 

8) ประชาชนในพื้นท่ี

ป่วยเป็นโรคเรือ้รัง

แนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น เช่น 

เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจาก

การเจ็บป่วย 

9) ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนทราบและ

สามารถเลอืกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง 



~ ๗๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกีย่วข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 2.ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

การส่งเสริม

การลงทุน 

การท่องเที่ยว     

พณิชยกรรม

และ

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

10) มีการขยายตัว

ของประชากรเพิ่ม

มากขึ้นทำให้เกิด

การขยายตัวของ

อาคารบ้านเรือน

ทำให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

บ้านเรือนการพิจารณาออก

ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ

ก่อสร้างอาคาร 

11) เยาวชนและ

วัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง

ลามก บุหร่ี เหลา้ 

สาเสพติด และ

ท้องก่อนวัยอัน

สมควร     

- เยาวชนและ

วัยรุ่นใชเ้วลา

ว่างให้เป็น

ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่นใน

เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมอีนาคตที่ดี 

๑2) ประชาชนกร

อายุตัง้แต่ ๓๕ ขึ้น

ไป ไมไ่ด้ตรวจ

สุขภาพประจำป ี 

- การได้รับ

การตรวจ

สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 

อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น

ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้นไปไดรั้บ

การตรวจสุขภาพทุกคน  

13) ในเขต อบต. 

ไม่มแีหล่ง

ท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

- การ

ท่องเท่ียว 

- ในเขต อบต. - มแีหล่งทองเท่ียวในเขต อบต. และ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่ม

มากขึ้น 

 14) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคา

ตกต่ำระยะทางใน

การขนส่งผลผลิต

ไกลจากแหล่งรับ

ซื้อ  

- การรวมกลุ่ม

ต่อรองกับ

พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 



~ ๗๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 1๕) ประชาชนไม่มี

การวางแผนในการ

ดำเนนิงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต

เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวางแผนการ

ดำเนนิงานได้เอง 

 1๖) ขาดแหล่งเงิน

ลงทุนในการทำ

กิจการและ

ประกอบอาชพี 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 

อบต. 

- มแีหล่งเงินทุนในการทำกิจการและ

ประกอบอาชพี 

 

3) การ

พัฒนาสังคม

อยู่เย็นเป็น

สขุ 

๑) มีการทำลาย

และลักขโมย

ทรัพย์สินของ

ประชาชนและ

ราชการรวมท้ังเกิด

การทะเลาะวิวาท

กันในชุมชน  

- การรักษา

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน

ราชการ 

- มกีารป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนละส่วนราชการ เช่น การ

ตดิตัง้กล้องวงจรปิด  การให้ผู้นำ อป

พร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลา

ววิาท 

4) ดา้น

บริหาร

จัดการและ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

๑) ปริมาณขยะ

และนำ้เสียเพิ่ม

มากขึ้น 

- ปัญหามลพษิ

ทางอากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้

หมดดว้ยวธีิการท่ีถูกต้อง 

๒) พื้นท่ีป่าภายใน

เขต อบต. มีนอ้ย 

  - เพิ่มพื้นท่ีป่า ตน้ไม้ให้มากขึน้ 

๓)  ประชาชนยัง

เผาหญ้า ตอซังข้าว 

เผาอ้อย เกิด

มลพิษ 

  - ในพืน้ท่ีไม่มีการเผาฯ เกิดขึ้น 

 ๔) มีปัญหาเร่ือง

ขยะและสัตว์เลีย้ง

เพิ่มมากขึน้ส่งกลิ่น

เหม็นรำคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ

ชุมชนในเขตพื้นท่ี 

อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์เลีย้งลดลง 

ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูล

สัตว์ได้โดยไมส่่งผลกระทบต่อชมุชน  



~ ๗๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

5) ดา้นการ

ส่งเสริมภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม

ประเพณี 

๑) ศิลปะ 

วัฒนธรรม  จารีต 

ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาทอ้งถิ่นถูก

ลมืเลอืนไปมาก 

- ศลิปะ 

วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรี

และ๓มปัิญหา

ท้องถิ่น ถูกลืม

เลอืนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ยกย่อง เชดิชูคนดหีรือปราชญ์

ชาวบ้านในโอกาสตา่งๆ เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 

ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไม่ถกูลืมและคงอยู่

สบืไป 

6.ดา้นการ

การ พัฒนา

การะบวน

การบริหาร

จัดการที่ดีใน

องค์กรและ

การมสี่วน

ร่วมของ     

ประชาชน 

๑) ประชาชน

บางส่วนยังขาด

ความรู้เกี่ยวกับ

ระบบการทำงาน

ของ อบต. 

  -  

- การขาด

ความรู้ ความ

เข้าใจท่ีถูกต้อง 

-ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจมาก

ขึน้ และสามารถเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน 



~ ๗๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   ๓๓  

 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองช่าง องค์การ

บริหารส่วน

ตำบลทุ่งมน บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย ์ กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง 

2 2.ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ

ส่งเสริมการลงทุน การ

ท่องเท่ียว     พณิชยกรรม

และเศรษฐกิจฐานราก 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศกึษา กองการ

การศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กอง

สาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลัด 

การดำเนนิงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3 ด้านการพัฒนาสังคมอยู่

เย็นเป็นสุข 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

สำนักปลัด 

4 ด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริม

การเกษตร 

 

 

การนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิัต ิ



~ ๗๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา องค์การ

บริหารส่วน

ตำบลทุ่งมน 

6   ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดใีน

องค์กรการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

สำนักปลัด,

กองคลัง,กอง

ช่าง,กอง

การศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศกึษา การ

การศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

การดำเนนิงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  11 แผนงาน 1 สำนัก 

5 กอง 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8          1,250,000     8           1,250,000      6         650,000         5          630,000        5          630,000         32       4,410,000         
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
   การโยธา

6          2,080,000     7           2,980,000      6         2,580,000      6          2,580,000     6          2,580,000      31       12,800,000       

1.3 แผนงานการเกษตร 2          1,200,000     2           700,000         4         1,900,000         

1.4 แผนงานการพาณิชย์

รวม 16       4,530,000     17         4,930,000     12      3,230,000     11        3,210,000     11       3,210,000     67      19,110,000      
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2.1 แผนงาน การศึกษา 12       3,703,436     12         3,703,436     12      3,703,436     12       3,703,436     12       3,703,436     60      18,517,180      

 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 25       1,485,000     25         1,485,000     25      1,485,000     25       1,485,000     25       1,485,000     125    7,425,000        

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5          280,000        5           200,000         5         230,000         5          230,000        5          230,000         25       1,170,000         
2.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

7          305,000        8           315,000         8         315,000         8          315,000        8          315,000         39       1,565,000         

2.5แผนงานการเกษตร 4          580,000        4           580,000         4         580,000         4          580,000        4          580,000         20       2,900,000         

2.6 แผนงบกลาง 4          7,865,200     4           8,322,000      4         8,732,500      4          10,163,530   4          9,616,100      20       44,699,330       

รวม 49       14,218,636   50         14,605,436   50      15,045,936   50       16,476,966   50       15,929,536   249    76,276,510      

1.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 8          735,000       8           720,000        8        720,000        8         720,000       8         720,000        40      3,615,000        

รวม 8         735,000       8           720,000        8        720,000        8         720,000       8         720,000        40      3,615,000        

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐำนรำก

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

ปี 2569 รวม 5 ปี

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖6

–
๒
๕7

0)

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. 01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.1 แผนงานการเกษตร 10      430,000      10        410,000      10      410,000       10       420,000      10      420,000       50     2,090,000      

รวม 10      430,000     10       410,000      10     410,000      10      420,000     10      420,000      50     2,090,000      
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5.1 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 9        750,000     9         750,000      9       750,000      9        750,000     9        750,000      45     3,750,000      

รวม 9        750,000     9         750,000      9       750,000      9        750,000     9        750,000      45     3,750,000      

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11      695,000      11        345,000      11      495,000       11       495,000      11      495,000       55     2,525,000      

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 3        90,000        3         90,000        3       90,000         3        90,000        3        90,000         15     450,000         

รวม 14      785,000     14       435,000      14     585,000      14      585,000     14      585,000      70     2,975,000      

รวมท้ังหมด 106    21,448,636 108     21,850,436 103   20,740,936 102    22,161,966 102    21,614,536 521   107,816,510  

4)ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กรกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

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

5) ยุทธศำสตร์ ด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

แบบ ผ. 01

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑6–

๒
๕7

0)

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8        42,000,000   4         19,500,000    1       14,000,000    1         1,000,000   2        10,000,000  8       15,000,000    

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา

3        5,500,000     6         15,300,000    5 9800000 3         4,000,000   5        12,300,000  22     46,900,000    
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รวม 11     47,500,000   10       34,800,000   6       23,800,000 4        5,000,000   7        22,300,000 30     133,400,000  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร       (ผ02/1)

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

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แบบ ผ. 01

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖6

–
๒
๕7

0)

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14       4,120,000        7         2,000,000     7        1,900,000      7         1,470,000     6        1,600,000      41       11,090,000   
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และ   การโยธา        24      11,950,000        27    10,750,000       16       6,250,000        14      5,000,000       13       7,150,000        94    41,100,000

1.3 แผนงานการเกษตร 3         1,800,000        2         1,500,000     1        500,000         1         500,000        7         4,300,000     

1.4 แผนงานการพาณิชย์ 2         800,000          3         800,000        2        500,000         5         2,100,000     

รวม 43       18,670,000     39       15,050,000  26     9,150,000     22       6,970,000    19      8,750,000     147     58,590,000   
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1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

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

แบบ ผ. 01/1

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖6 –

๒
๕7

0)

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างสนาม    

เด็กเล่น
เพ่ือเด็กมีสนามเด็ก
เล่นช่วยพัฒนาการ
สมองของเด็ก

สนามเด็กเล่นศูนย์ฯใน
ต าบลทุ่งมน

120,000   120,000    เด็กร้อยละ 90มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กเล็กมีพฤติกรรม
การออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง

กองการ  
ศึกษาฯ

2 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเป็นแนวเขต
ป้องกันเด็กให้อยู่ใน
บริเวณศูนย์

ศพด.โพนสิม 200,000   200,000    200,000   เด็กร้อยละ  100
 มีความปลอดภัย

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยและน่า
เรียน น่าอยู่

     กองการ   
 ศึกษา
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3 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมสนามเด็กเล่น

เพ่ือเด็กมีสนามเด็ก
เล่นช่วยพัฒนาการ
สมองของเด็ก

สนามเด็กเล่นศูนย์ฯใน
ต าบลทุ่งมน

80,000     80,000      80,000     80,000     80,000     เด็กร้อยละ 90มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กเล็กมีพฤติกรรม
การออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง

กองการ  
ศึกษาฯ

4 ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง 100,000   100,000    100,000   100,000   100,000   

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนตรง
ตามมาตรฐาน

กองการศึกษาฯร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนมี
ภาวะทางอารมณ์
และจิตใจท่ีดีข้ึน

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีภูมิทัศน์
เหมาะกับการจัดการ
เรียน การสอน 4  
แห่ง

(ผ. 02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5

200,000   200,000    200,000   200,000   200,000   
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6 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติม  ห้องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องน้ าให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย

(1)ศพด.ท้ัง 4 แห่ง 150,000   150,000    150,000   150,000   150,000   

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครูมี
ความพึงพอใจ

นักเรียนและครูมี
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะและมี
ความปลอดภัยใน
การใช้งาน

กองการศึกษาฯ

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมทัศน์
บริเวณท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมน

บริเวณท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมน

   100,000     100,000    100,000    100,000    100,000  ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งมน จ านวน 1 
แห่ง

รอบๆท่ีท าการฯ
เกิดความสวยงาม
และมีความร่มร่ืน

กองส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและ
คุ้มค่า

มีอาคารเรียนเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงและต่อ
เติม  อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

มีอาคารเรียน   ตรง
ตามมาตรฐาน
และเด็กมีคุณภาพ
การศึกษาดีข้ึน

กองการศึกษาฯ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(1)ศพด.ท้ัง 4 แห่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

(ผ.  0 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
 หรือส่ิงสาธารณูปโภค  
  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทุก
โครงการของ อบต.   
 ทุ่งมน

500,000 600,000  500,000 500,000 500,000  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน 
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนใน
ต าบลทุ่งมนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ค่าจ้างส ารวจออกแบบ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็น
รายจ่ายเพ่ือจ้าง
ออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล

ครุภัณฑ์และส่ิงก่อ  
สร้างด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทุกโครงการ
ของ อบต.ทุ่งมน

50,000   50,000     50,000   50,000   50,000   ครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานทุก
โครงการของ 
อบต.ทุ่งมน

ส่ิงก่อสร้าง ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทุกโครงการของ 
อบต.ได้รับการ
ออกแบบ และ
ควบคุมงานได้
ถูกต้องตามแบบ
แปลนอย่างครบถ้วน

กองช่าง

86

10 เงินชดเชยค่า kส าหรับ
งานก่อสร้าง

เพ่ือเป็นรายจ่าย
ชดเชย ค่า K 
ส าหรับงานก่อสร้าง

ครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทุก
โครงการของ อบต.  
ทุ่งมน

  30,000      30,000    30,000    30,000    30,000 ครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานทุก
โครงการของ 
อบต.ทุ่งมน

ส่ิงก่อสร้าง ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทุกโครงการของ 
อบต.ได้รับการ
ออกแบบ และ
ควบคุมงานได้
ถูกต้องตามแบบ
แปลนอย่างครบถ้วน

กองช่าง

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 (ผ.02)(ผ.  0 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
10 โครงการซ่อมแซมถนน

คอนกรีต ม1.ถึง ม.9
เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนน  ส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

60 สายทาง    600,000     600,000    700,000    700,000    800,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน 
ได้รับความ 
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง 

87

11 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง
 คสล.

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนน  ส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

(1)ถนนสาย ยส.ถ.
46-001 กว้าง 1 
เมตร ยาว 1,400 
เมตร 2 ข้าง

    500,000    500,000    500,000    500,000 กองช่าง 

(2)ถนนสาย ยส.ถ.
46-001(ช่วง ม.2 ถึง 
ม.3) กว้าง 1 เมตร ยาว
 1,300 เมตร 2 ข้าง

    500,000    500,000    500,000    500,000

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง ม.1 ถึง  ม. 9

50 สายทาง 400,000 300,000  300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน 
ได้รับความ 

สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนน  ส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยายถนน

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ถนนสาย ยส.ถ.
46-001(ช่วงบ้านเหล่า
โป่หมู่ 2 ยาว 500 เมตร

500,000   500,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 2
ไม่มีปัญหาน้ าท่วม
ขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

88

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ถนนสาย ยส.ถ.
46-003(ช่วงบ้านบ้าน
โพนสิม หมู่ 4 ถึง ล า
เหมือง) ยาว 420 เมตร

500,000 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 4
ไม่มีปัญหาน้ าท่วม
ขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

15 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ถนนสาย โซง หมู่ 1 ถึง 
เหล่าโป่ หมู่ 2  ยาว 
450 เมตร

500,000   500,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 1,2
ไม่มีปัญหาน้ าท่วม
ขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

1.2 ประเภทรางระบายน้ า

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่าง

(1)ม.2 ถึง ม.3 
ระยะทาง 2,000 
เมตร

100,000  100,000 กองช่าง

89

(2)ม.7 ถึง ม.4 
ระยะทาง 5,000 
เมตร

200,000  200,000 

17 อาคารเก็บตู้เหล็กและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
งานราชการ

เพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินและ
เอกสารของ
ราชการสูญหาย

 (1) จ านวน 1 หลัง 300,000 300,000   มีอาคารจ านวน
 1 หลังในการ
เก็บตู้เหล็กและ
เอกสารทาง
ราชการ

ตู้เหล็กและ
เอกสารทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัยและไม่
เกิดการสูญหาย

กองคลัง  
กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 
7มีแสงไฟสว่าง

เพียงพอ 
สามารถป้องกัน

ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน

ประชาชนจาก 
ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 

ปัญหาความมืดได้

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง
ให้ เพียงพอและ

เป็นการเพ่ิม ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ข้ึน

1.3 ประเภทไฟฟ้า

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

18 โครงการซ่อมแซม
ประตูระบายน้ า

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีแหล่งน้ าเพ่ือ
ท าการเกษตร

อ่างเก็บน้ าวังตะเข้น้อย 500,000   500,000    ประชาชนร้อยละ
 80 ในพ้ืนท่ี มี
น้ าใช้เพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง       
                 
                 
                 
                 
                 
                 

19 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ าสาธารณะ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีแหล่งน้ าเพ่ือ
ท าการเกษตร

(1)หนองสร้างแข้ ม.7
 กว้าง 80 เมตร ยาว
 100 เมตร

500,000   กองช่าง       
                 
                 
                 (2) ล าเหมืองสาธารณะ

ประโยชน์ หมู่ 1,8 กว้าง
 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

   200,000     200,000

90

งบประมาณ

งบประมาณ

ประชาชนร้อยละ
 80 ในพ้ืนท่ี มี
น้ าใช้เพ่ือท า

การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

(ผ.02)(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรม
งาน วันเด็กแห่งชาติ

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สนองนโยบายของรัฐบาล

๑  คร้ัง/ปีเด็กในเขต 
ต าบลทุ่งมน

80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    เด็กร้อยละ 90     
มีอารมณ์และสติ 
ปัญญาดี

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา

กองการศึกษา
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2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
ทุ่งมน (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า
การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ตลอดปี เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลทุ่งมน

204,000  204,000  204,000  204,000  204,000   อบต.สามารถจ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ร้อยละ 100ตามท่ี
กฎหมายก าหนด

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

3 ค่าวัสดุอาหารเสริม นม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) พร้อม
ด่ืมให้กับ ศพด.และ
โรงเรียนในต าบลทุ่งมน

ตลอดปี ศูนย์พัฒนา    
 เด็กเล็ก/โรงเรีนใน
ต าบลทุ่งมน

975,936  975,936  975,936  975,936  975,936  เด็กนักเรียนได้รับ
อาหาร เสริมนม     
     100 %

อบต.มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน กองการศึกษา

4 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในต าบล
ทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในต าบลทุ่งมน

1)โรงเรียนบ้าสนทุ่งมน
  2)โรงเรียนบ้านโซง
เหล่าโป่วิทยา           
    3)โรงเรียนมะพริกดู่
  โพนสิม

1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 เด็กนักเรียนร้อยละ
100 ได้รับอาหาร
กลางวันครบ

เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในต าบลทุ่ง
มน มีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

ตลอดปี /เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

  563,500   563,500   563,500   563,500   563,500 เด็กนักเรียนร้อยละ
 100 ได้รับอาหาร
กลางวันครบ

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

92

6 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็กงทางด้านร่างกายและ
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      เด็กร้อยละ 90   มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กมีการพัฒนา ด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคม
 สติปัญญา

กองการศึกษา

7 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษาของเด็ก
นักเรียน

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 เด็กร้อยละ 90   มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กมีการพัฒนา ด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคม
 สติปัญญา

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัด
การศึกษา(ศพด.)
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
    - ค่าหนังสือเรียน      
         -ค่าอุปกรณ์การ
เรียน          -ต่า
เคร่ืองแบบนักเรียน      
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง 130,000  130,000  130,000  130,000  130,000   อบต.สามารถจ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ร้อยละ 100ตามท่ี
กฎหมายก าหนด

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการเด็กปฐมวัย
ใส่ใจพุทธศาสนา

เพ่ือให้เด็กได้ฝึกน่ังสามธิ
และได้ฝึกคุณธรรม 
จริยธรรม

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง     20,000     20,000     20,000     20,000       20,000 เด็กร้อยละ 90มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคม
 สติปัญญาดี

กองการศึกษา

10 โครงการฝึกอาชีพให้
เด็กนักเรียน

เพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือฝึก
อาชีพให้นักเรียน

นักเรียนท้ัง 3 โรงเรียน     30,000     30,000     30,000     30,000       30,000 นักเรียนร้อยละ50
ได้รับการฝึกอาชีพ
ท้ัง3โรงเรียน

นักเรียนได้รับการฝึก
อาชีพ

กองการศึกษา
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11 โครงการเปิดวิสัยทัศน์
และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมนได้น า
ความรู้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการศึกษา
 อบต.ทุ่งมน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีระสิทธิ
ภาพร้อยละ 80

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านักงานปลัด

12 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกาย 
ออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพ่ือสร้าง สุขภาพ พลานามัย 
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน

ต าบลทุ่งมน

40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    เด็ก0-5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย ร้อย
ละ 85

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
 ออกกาลังกาย หรือเล่น
กีฬา เพ่ือสร้าง สุขภาพ 
พลานามัย
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย

กองการศึกษา

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆภายในต าบลทุ่ง
มน

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ
ภายในชุมชนต าบลทุ่งมน

ตลอดปี/ 9 หมู่บ้านใน
เขตต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรคติดต่อต่างๆใน
เขตต าบลทุ่งมน
ลดลง 50 %

สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆได้

กอง
สาธารณสุขฯ 94

14 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายใน
ชุมชนต าบลทุ่งมน

ตลอดปี/ท้ัง 9 หมู่บ้าน
ในต าบลทุ่งมน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 โรคไข้เลือดออกลดลง
เป็นศูนย์

อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
สามารถควบคุมการแพร่
ระบาด

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและท าหมัน
สุนัข แมว

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและ
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจัด 
บริการฉีดวัคซีน  ฉีดยา
คุมก าเนิด ท าหมันสุนัขและ
แมว

๑-2 คร้ัง/ปี ในเขต
ต าบลทุ่งมน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 สัตว์ในเขต อบต.ร้อย
ละ70ถูกควบคุมมิให้
เกิดโรค

ประชาชนได้รับการโรค
บริการควบคุมป้องกัน
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว

กอง
สาธารณสุขฯ

16  โครงการถนนสะอาด
 หน้าบ้านน่ามอง 
ต าบลทุ่งมน

 เพ่ือให้ถนน มีภูมิทัศน์ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ  
และส่งผลดีท้ังต่อสุขภาพกาย 
และจิตใจของประชาชนผู้
อาศัยในพ้ืนท่ี

 ท้ัง 9 หมู่บ้านใน
ต าบลทุ่งมน

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000    ถนนภายในต าบลทุ่งมน
ร้อยละ50มีมีภูมิทัศน์ 
ตลอดจน
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมต่อการด ารง
ชีพ  และส่งผลดีท้ังต่อ
สุขภาพกาย และจิตใจ
ของประชาชนผู้อาศัย
ในพ้ืนท่ี

 ถนนมีภูมิทัศน์
ตลอดจน
สภาพแวดล้อมท่ี
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะสมต่อ
การด ารงชีพ  และส่งผล
ดีท้ังต่อสุขภาพกาย 
และจิตใจของประชาชน
ผู้อาศัยในพ้ืนท่ี

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
โครงการวัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลเอดส์เข้าใจ
เพศศึกษา ป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
(stop teen mom)

เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้
ความเข้าใจรู้ถึงภัยของ
โรคเอดส์และเพ่ือป้องกัน
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตาม โครงการ
วัยรุ่นวัยใสห่างไกล
เอดส์เข้าใจเพศศึกษา
 ป้องกันการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร(stop 
teen mom)

กอง
สาธารณสุข
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18 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด
เส่ียง ลดโรค

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการหมู่บ้าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด
เส่ียง ลดโรค

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
หมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดเส่ียง ลด
โรค

กอง
สาธารณสุข

19 โครงการอุดหนุน 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก IQดี,EQ
 เด่น

1.เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาการด้านไอคิว/อีคิว
เหมาะสมตามวัย 2.พ่อแม่ 
ผู้เล้ียงดูเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี
 มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ได้อย่างเหมาะสม

ประชาชนในต าบลทุ่ง
มนท้ัง 9 หมู่บ้าน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึนร้อยละ80

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนา
ด้านไอคิว อีคิว 
เหมาะสมตามวัย         
  2.-พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    35,000     35,000     35,000     35,000     35,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุข 96

21 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการป้องกันมะเร็ง
ตับและท่อน้ าดี

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการป้องกัน
มะเร็งตับและท่อน้ าดี

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
ป้องกันมะเร็งตับและ
ท่อน้ าดี

กอง
สาธารณสุข

22 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบล
ทุ่งมน

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลทุ่งมน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลทุ่งมน

กอง
สาธารณสุข

23 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการหมู่บ้านสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการหมู่บ้าน
สะอาดหน้าบ้าน่ามอง

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
หมู่บ้านสะอาดหน้า
บ้าน่ามอง

กอง
สาธารณสุข

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

24 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทีมหมอครอบครัว

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัว

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพทีม
หมอครอบครัว

กอง
สาธารณสุข

97

25 โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครอง ตาม
โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

      5,000       5,000       5,000       5,000       5,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เข่ือนแก้วตาม
โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครอง ตาม
โครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิต

ส านักปลัด

26 โครงการอุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

  180,000   180,000   180,000   180,000   180,000 ประชาชนในต าบล
ทุ่งมนมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึนร้อยละ80

ประชาชนในต าบล   
ทุ่งมนมุขภาพท่ีดีข้ึน
และได้รับบริการทาง 
ด้านสาธารณสุขมากข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน   
อสม.ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมอ
สม.ประจ าหมู่บ้าน

อสม.ประจ าหมู่บ้าน    
 ท้ัง 9 หมู่บ้าน

      45,000       45,000       45,000       45,000       45,000 ประชาชนร้อยละ 
80ในต าบลทุ่งมน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ต่อเน่ืองทัน
เหตุการณ์

เพ่ือเป็นการ
ประสานงานราชการ
ระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุขกับชุมชน

กอง
สาธารณสุข
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28 โครงการต าบลทุ่งมน 
ควบคุมโรคเข้มแข็ง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ SRR
 ต าบลทุ่งมนในการตอบ
โต้เหตุการณ์ทาง
สาธารณสุข

ทีม SRR ในต าบลทุ่ง
มน 20 คน

    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 ต าบลทุ่งมนมีทีม
หมอท่ีดี

ทีม SRR ต าบลทุ่งมน
มีศักยภาพในการ
ควบคุมโรค

กอง
สาธารณสุข

29 โครงการจัดหาเคร่ือง
ออกก าลังกาย

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ อนามัย
แข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง  เพ่ือให้
ประชาชน เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ใช้ออกก าลังกาย
 ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนในต าบล
ทุ่งมนมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึนร้อยละ80

เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
30 โครงการขยะทองค า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ี ลด
งบประมาณเพ่ือการ
จัดการขยะมูล ฝอยและ
การแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลมา
จากขยะมีพิษ และส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ          ๒. 
เพ่ือรณรงค์และขยายผล
สู่การสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมถ่ินเกิด และ
บูรณาการความร่วมมือ
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ของท้องถ่ิน สอดคล้อง
หลักการของเมืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืน

ด าเนินการภายใน
ต าบลทุ่งมนท้ัง 9 
หมู่บ้าน

40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    ร้อยละ 80 ของ
ประชากรในต าบล
ทุ่งมนเข้าร่วมใน
โครงการเพ่ือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ี ลด
งบประมาณเพ่ือ
การจัดการขยะมูล 
ฝอยและการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ขยะมีพิษ และส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ

1. มีการลดปริมาณ
ขยะลงได้ เพราะเม่ือ
แยกวัสดุส่วนท่ียังมีปร
 ะโยชน์ออกไป เช่น 
แก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสติก ฯลฯ         
  ๒. ประหยัด
งบประมาณลงได้ 
เพราะในเม่ือเหลือ
ปริมาณขยะจริงท่ี
จ าเป็นต้องก าจัดหรือ
ท าลายน้อยลง จึงใช้ 
งบประมาณน้อยลงใน
การเก็บขนและก าจัด
หรือท าลายขยะ

กอง
สาธารณสุข
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
31 โครงการอุดหนุน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการเด็กปฐมวัยมะ
พริกดู่โพนสิมมี
พัฒนาการสมวัย

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการเด็ก
ปฐมวัยมะพริกดู่โพนสิม
มีพัฒนาการสมวัย

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    25,000     25,000     25,000     25,000     25,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
เด็กปฐมวัยมะพริกดู่
โพนสิมมีพัฒนาการ
สมวัย

กอง
สาธารณสุข
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32 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน ตาม
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มน ตามโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    25,000     25,000     25,000     25,000     25,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมน ตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

กอง
สาธารณสุข

33 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพรทางการ
แพทย์ตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ชุมชนมะ
พริกดู่โพนสิม

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
ทางการแพทย์ตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์
ชุมชนมะพริกดู่โพนสิม

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรทาง
การแพทย์ตาม
แนวทางเกษตร
อินทรีย์ชุมชนมะ
พริกดู่โพนสิม

กอง
สาธารณสุข

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
34 โครงการอุดหนุน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการป่ันจักรยาน มุ่ง
สู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ห่างไกลโรค NCD เรียนรู้
วิถีชุมชนปีท่ี 1

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการป่ัน
จักรยาน มุ่งสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ห่างไกลโรค 
NCD เรียนรู้วิถีชุมชนปีท่ี
 1

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ป่ันจักรยาน มุ่งสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ห่างไกลโรค 
NCD เรียนรู้วิถีชุมชน
ปีท่ี 1

กอง
สาธารณสุข
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35 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการชุมชนสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการคัด
แยกขยะ มุ่งสู่การมี
สุขภาพท่ีดี ปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ชุมชนสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการคัด
แยกขยะ มุ่งสู่การมี
สุขภาพท่ีดี ปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ชุมชนสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการ
คัดแยกขยะ มุ่งสู่การ
มีสุขภาพท่ีดี 
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุข

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
36 โครงการอุดหนุน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตและเย่ียมบ้าน
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ตาม
แนวทางวิถีพุทธ

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
เย่ียมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตาม
แนวทางวิถีพุทธ

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
เย่ียมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ตามแนวทางวิถีพุทธ

กอง
สาธารณสุข
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37 โครงการลอกท าความ
สะอาดรางระบายน้ า

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง เป็นการป้องกันสัตว์
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ า น้ าเน่าเสีย น้ า
ท่วม น้ าขัง นอกจากน้ี 
ยังช่วยในเร่ือง
ส่ิงแวดล้อมป้องกันพาหะ
น าโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออกจากยุงลาย 
โรคอหิวาต์ โรคท้องร่วง
จากแมลงวัน และปลอด
กล่ินเหม็น

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

  500,000   500,000   500,000   500,000     500,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนในต าบล
ทุ่งมนมีสุขอนามัย
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 
เป็นการป้องกันสัตว์เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ า น้ าเน่าเสีย 
น้ าท่วม น้ าขัง 
นอกจากน้ี ยังช่วยใน
เร่ืองส่ิงแวดล้อมป้องกัน
พาหะน าโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออกจากยุงลาย 
โรคอหิวาต์ โรคท้องร่วง
จากแมลงวัน และ
ปลอดกล่ินเหม็น

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

38 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งมน

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง

ผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลทุ่งมน  ในจ านวน
  9  หมู่บ้านของ
ต าบลทุ่งมน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 ร้อยละ 90ของ
ผู้สูงอายุในต าบลทุ่ง
มนมีความรู้ความ
เข้าใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  ท้ังด้าน 
โภชนาการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  ท้ังด้าน 
โภชนาการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ

ส านักปลัด
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39 โครงการจัดหาเส้ือกัน
หนาวผ้าห่มเพ่ือ
บรรเทาภัยหนาว

เพ่ือบรรเทาภัยหนาว
ให้กับผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้ัง 
9 หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุท้ัง 9 หมู่บ้าน
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน
ในชุมชน

  100,000     20,000     50,000     50,000     50,000 ผู้สูงอายุท้ังหมู่บ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ใน
ชุมชนร้อยละ 70
ได้รับความช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การบรรเทาภัยหนาว

ส านักปลัด

40 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส /
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
ภายในต าบลทุ่งมน

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลทุ่งมน

      30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 ส านักปลัด

                           -   

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส/ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลทุ่งมน สามารถหา
รายได้โดยตนเองและลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ 
ครอบครัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย        
โอกาส/ผู้พิการ/  
ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลทุ่งมน ร้อยละ 
70สามารถหาราย  
ได้โดยตนเองและลด
ภาระของครอบครัว

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย        
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ภายในต าบลทุ่งมน
 สามารถหารายได้โดย
ตนเองและลดภาระของ
ครอบครัว

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
41 โครงการจัดต้ังชมรม

ผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับ
ความรู้และสร้างเสริมทักษะ
การดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม
กับช่วงวัย ให้สมาชิกได้พบปะ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การด าเนินชีวิต

 ผู้สูงอายุท้ัง 9 หมู่บ้าน       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิก
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมในระดับดี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมด้วย
ความปกติสุขชมรม
ผู้สูงอายุมีการด าเนินงานท่ี
เข้มแข็ง สร้างความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในชมรม

ส านักปลัด

42 โครงการอุดหนุน
สวัสดิการชมรมผู้สูงอาย
ภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุภายในต าบลทุ่งมน 
สามารถหารายได้โดยตนเอง
และลดภาระค่าใช้จ่ายของ 
ครอบครัว

 ผู้สูงอายุท้ัง 9 หมู่บ้าน       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ผู้สูงอายุภายในต าบล
ทุ่งมน ร้อยละ 70
สามารถหาราย  ได้
โดยตนเองและลด
ภาระของครอบครัว

ผู้สูงอายุภายในต าบลทุ่ง
มน สามารถหารายได้
โดยตนเองและลดภาระ
ของครอบครัว

ส านักปลัด

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

104

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

43 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรี/กลุ่มออม
ทรัพย์กองทุน
สวัสดิการกองทุนวัน
ละบาท องค์กรสภา
ชุมชนต าบลทุ่งมน

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ให้กับกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรีกลุ่มออมทรัพย์
กองทุนสวัสดิการต่างๆ 
ในต าบลทุ่งมนให้มีทุนใน
การประกอบการ

ท้ัง 9  หมู่ภายใน
ต าบลทุ่งมน

    50,000     30,000     30,000     30,000     30,000 ผู้สูงอายุท้ัง 9  
หมู่บ้านผู้พิการท้ัง 9
 หมู่บ้านผู้ป่วย
เอดส์ท้ัง 9 หมู่บ้าน
มีรายได้เพ่ิมสามารถ
เพ่ิมค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน

ผู้สูงอายุได้มี
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือ
ผู้พิการมีรายได้เพ่ิม
สามารถเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน

ส านักปลัด
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44 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆในต าบลทุ่งมน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และพัฒนาอาชีพ มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

กลุ่มอาชีพเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มสตรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้สนใจ

      30,000       30,000       30,000       30,000 กลุ่มอาชีพร้อยละ 
60ในต าบลทุ่งมน
ได้รับการฝึกอบรม

กลุ่มอาชีพต่าง ๆใน
ชุมชนได้ฝึกเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน

ส านักปลัด

45 โครงการฝึกอบรม/
บริหารกองทุนกลุ่ม
เกษตรกรชาวทุ่งมน

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
และความเข้าใจในการ
ท าการเกษตรตามความ
เหมาะสม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้สนใจกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 กลุ่มอาชีพในต าบล
ทุ่งมนได้รับการ
ฝึกอบรม

กลุ่มอาชีพต่าง ๆใน
ชุมชนได้ฝึกเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน

ส านักปลัด

46 โครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมนตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่ง
มนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งมนตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

47 โครงการอุดหนุนตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว
และสถานีต ารวจภูธร
ค าเข่ือนแก้ว

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค าเข่ือน
แก้วและสถานี
ต ารวจภูธรค าเข่ือนแก้ว

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

และสถานีต ารวจภูธร
ค าเข่ือนแก้ว

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

และสถานี
ต ารวจภูธรค าเข่ือน

แก้ว

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เข่ือนแก้วและสถานี
ต ารวจภูธรค าเข่ือน
แก้วตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัด
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48 โครงการอบรมแกนน า
เยาวชนเพ่ือต่อต้านยา
เสพติด

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กลุ่ม
เยาวชนในการต่อต้านยา
เสพติด

เยาวชนในต าบลทุ่งมน       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความสามัคคีและสร้าง
เครือข่ายป้องกันยา
เสพติด

เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีความสามัคคี
และสร้างเครือข่าย
ป้องกันยาเสพติด

ส านักปลัด

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
49 โครงการอุดหนุน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิมตาม
โครงการชุมชนสีขาว
ต้านภัยยาเสพติด
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ชุมชนสีขาวต้านภัยยา
เสพติดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิม

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสิม

    25,000     25,000     25,000     25,000     25,000 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุ่งมน
 1 แห่ง

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมตามโครงการ
ชุมชนสีขาวต้านภัยยา
เสพติดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิม

กอง
สาธารณสุข

50 โครงการส่งเสริม
งบประมาณกลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจโคขุน-โคแม่
พันธ์บ้านโซง หมู่ 1

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ี
สามารถตอบสนองต่อความ
 ต้องการท่ีหลากหลายได้
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านโซง หมู่ 1

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านโซง หมู่ 1 
จ านวน 1 กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ตามศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา 
ตนเองได้ และมีความ
พร้อมในการแข่งขันทาง
การค้า รวมไปถึงการ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้
ประกอบกิจการ ขนาด
ย่อมและขนาดกลาง
ต่อไป

ส านักปลัด

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

107

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.5 .แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
 51  โครงการส่งเสริม

เกษตรอินทรีย์เพ่ือชีวิต
พอพียง

 เพ่ือส่งเสริมให้เกตษรกร
ลดต้นทุนการผลิต

 เกษตรกรท้ัง 9 
หมู่บ้าน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000  เกษตรกรในต าบล
ทุ่งมนสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงได้
ร้อยละ 60

 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนมีชีวิตท่ีดีขันจาก
การต้นต้นทุนการผลิต

กองส่งเสริม
การเกษตร

              108

41 โครงการส่งเสริมการ
เพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า/เพาะเห็ดชนิด
ต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน

เกษตรกรท้ัง 9 หมู่บ้าน       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนร้อยละ 50 มี
รายได้เสริมจากการ
เพาะเห็ดฟาง

เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนมีรายได้เสริมจากการ
เพาะเห็ดฟางขายและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือสินค้าอุปโภค

กองส่งเสริม
การเกษตร

43 โครงการสนับสนุน
พันธ์ุพืชและพันธ์สัตว์

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน

เกษตรกรท้ัง 9 หมู่บ้าน       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนร้อยละ 50 มี
รายได้เสริมจากการ
เพาะเห็ดฟาง

เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนมีรายได้เสริมจากการ
เพาะเห็ดฟางขายและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือสินค้าอุปโภค

กองส่งเสริม
การเกษตร

54 โครงการสนับสนุนยา
รักษาโรคและวัคซีนใน
สัตว์

 เพ่ือส่งเสริมให้เกตษรกร
ลดต้นทุนการผลิตและ
เป็นการรักษาโรคในสัตว์

 เกษตรกรท้ัง 9 
หมู่บ้าน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  เกษตรกรในต าบล
ทุ่งมนสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงได้
ร้อยละ 60

 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนมีชีวิตท่ีดีขันจาก
การต้นต้นทุนการผลิต

กองส่งเสริม
การเกษตร

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

55 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ต าบลทุ่งมน

 ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลทุ่งมน

      12,000       12,000       12,000       12,000       12,000 ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ
 ๕ ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

109

56 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี

 ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ทุ่งมน

 5,833,200  6,290,000  6,604,500  6,934,730  7,281,460 ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

57 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการและเพ่ือให้ผู้
พิการมีความเป็นอยู่ท่ีดี

 ผู้พิการในเขตต าบล
ทุ่งมน

 1,920,000  1,920,000  2,016,000  2,116,800  2,222,640 ผู้พิการร้อยละ ๙๐
ได้รับความช่วยเหลือ

ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

58 สมทบกองทุน สปสช. เพ่ือสมทบกองทุน สปสช.
ในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีต าบลทุ่งมน

 กองทุน สปสช.ระดับ
ท้องถ่ิน

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ร้อยละ40 ของ
กองทุน สปสช.ได้รับ
เงินสนับสนุน

ประชาชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

งบประมาณ

1.5 แผนงานงบกลาง

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2564 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 การป้องกันภัยจุดตรวจ 

จุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ฯลฯ

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้ใช้รถในการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ภายในเขต อบต.
(ตลอดปี)

  120,000   115,000   115,000   115,000   115,000 การเกิดอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์

มีความพร้อมในการ
กับอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน

ส านักปลัด

2 การฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือให้อาสาสมัครท่ีมี
ป้องกันความรู้
ความสามารถในการ
ดับเพลิงและเป็นก าลัง
เสริมเจ้าหน้าท่ีและ
บรรเทาสาธารณภัย

อปพร./เจ้าหน้าท่ีอบต.     50,000     40,000     40,000     40,000     40,000 งานได้มี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80

มีความพร้อมและ
สามารถในปฏิบัติ
หน้าท่ี

ส านักปลัด

110

3 การฝึกอบรมทบทวน 
หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย

เพ่ือให้อาสาสมัครทีม
กู้ภัยมีความรู้
ความสามารถนาในการ
ปฎิบัติงานและเป็นก าลัง
เสริมเจ้าหน้าท่ีและ
บรรเทาสาธารณภัย

ทีมกู้ภัย อบต.     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 งานได้มี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80

มีความพร้อมและ
สามารถในปฏิบัติ
หน้าท่ี

ส านักปลัด

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2564 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลทุ่งมน

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย

ตลอดปี/ประชาชน
บุคลากรของ อบต.

    25,000     25,000     25,000     25,000     25,000 ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้และ
ได้รับความช่วย      
เหลือร้อยละ  90

การเกิดสาธารณภัย
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

111

5 การฝึกอบรมเคร่ือข่าย
อาสาสมัครเตือนภัย 
มิสเตอร์เตือนภัย

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย

ตลอดปี/ประชาชน
บุคลากรของ อบต.

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้และ
ได้รับความช่วย      
เหลือร้อยละ  90

การเกิดสาธารณภัย
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

6 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน

เพ่ือใช้เป็นระบบเฝ้า
ช่วยระวังและตรวจ
การณ์ ป้องกันรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ตามจุดส่ีแยกภายใน
หมู่บ้าน ท้ัง 9 หมู่บ้าน

  250,000   250,000   250,000   250,000   250,000 จุดส่ีแยกภายใน
หมู่บ้าน ทุกจุด

ส านักปลัด1)มีระบบบริหาร
จัดการแผนในสภาวะ
ฉุกเฉิน และบันทึก
ข้อมูลส ารองภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดระบบดิจิตอลท่ีมี
ประสิทธิภาพ          
    2)มีระบบควบคุม
ท่ีรองรับการบูรณา
การจากส่วนราชการ
อ่ืนๆ ท้ังด้าน
หน่วยงานความม่ันคง
 และหน่วยงานรักษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2564 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการติดต้ังป้าย

จราจรและไฟกระพริบ
เพ่ือป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุด้าน
การจราจร

ตามจุดส่ีแยกภายใน
หมู่บ้าน

  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงร้อยละ 70

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจร

กองช่าง

112

8 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันละ
ระงับอัคคัภัยในชุมชน

ตลอดปี/ประชาชน
บุคลากรของ อบต.

    60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้และ
ได้รับความช่วย      
เหลือร้อยละ  90

การเกิดสาธารณภัย
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 รักน้ า รักป่า รักษาแผนดิน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลและสนอง
แนวพระราชด าริ 

 พ้ืนท่ีป่าสาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ต าบลทุ่งมนมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้
มากข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร 113

2 โครงการก าจัดผักตบชวา 
 และวัชพืชน้ า

เพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุง
คุณภาพน้ าในคลอง 
หนอง บึง แหล่งน้ า
สาธารณะต่างๆ

 พ้ืนท่ีแหล่งน้ า
สาธารณะในต าบลทุ่งมน

     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ต าบลทุ่งมนมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้

กองส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการปลูกป่าตาม
แนวพระราชเสาวนีย์

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สร้างการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

 พ้ืนท่ีป่าสาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ต าบลทุ่งมนมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้
มากข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือรักษาหน้าดินให้
อุดมสมบูรณ์เพ่ือ
ป้องกันสารพิษใหลลงสู่
แม่น้ า

หนองน้ าสาธาณะใน
เขตต าบลทุ่งมน

     10,000     10,000     10,000     20,000     20,000 อัตาการพังของ
ตล่ิงหนองน้ า
สาธารณะลดลง

มีธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ต่อประชาชน

กองส่งเสริม
การเกษตร

5 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบย่ังยืน
ตามแนวทฤษฎีใหม่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรอินทรีย์

เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมลดการ
ใช้สารเคมี ต้นทุนใน
การผลิตต่ าลง

การจัดต้ังกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรจ านวน  9  

กลุ่ม

     50,000     30,000     30,000     30,000     30,000 มีการจัดต้งกลุ่ม
เกษตรในต าบลทุ่งมน

มีอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้สารเคมี 
ต้นทุน

กองส่งเสริม
การเกษตร

1.1.แผนงานการเกษตร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
6 โครงการสนับสนุนกลุ่ม

เกษตรในการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพตาม
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่ม
เกษตรกรตามแนว

สนับสนุนกลุ่มเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

ประจ าต าบล

     50,000     50,000     30,000     30,000     30,000 กลุ่มเกษตรกรร้อย
ละ60มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน

เกษตรกรมี
ทักษะในการ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
กลุ่ม

กองส่งเสริม
การเกษตร 114

7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
รากุมาลี(อพ.สธ)

เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

 พ้ืนท่ีป่าสาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ต าบลทุ่งมนมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้
มากข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร

    8  โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์
มา(Trichoderma sp.)
เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช

 เพ่ือลดการใช้
สารเคมีของเกษตรกร
ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช

 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มน

     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 กลุ่มเกษตรกรร้อย
ละ60ลดการใช้
สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชเพ่ือ
รักษาสภาวะ
แวดล้อม

 เกษตรกรใน
ต าบลทุ่งมนมี
ความรู้ในการใช้
สารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ทอแทนการใช้
สารเคมี

กองส่งเสริม
การเกษตร

งบประมาณ

1.1.แผนงานการเกษตร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการไถกลบตอซัง

ข้าว
กเพ่ือลดผลกระทบจาก
การ เผาตอซังหลังการเก็บ
เก่ียวในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
 ซ่ึงมีผลตอภาวะโลกรอน
แลว ยังเปนการปรับปรุง
บ ารุงดิน ใหสมบูรณเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและรายไดท า
ใหเกษตรกรมีความเปนอยู
ดีข้ึน

 เกษตรกรในต าบลทุ่ง
มนท้ัง 9 หมู่บ้าน

     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 ลดการเผาตอซังข้าว
ได้ร้อยละ40 ของ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมใน
ต าบลทุ่งมน

เพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุและ
ปรับปรุงโครง     
สร้างและรักษา
ระดับความเป็น
กรดเป็นด่างของ
ดินให้ เหมาะสม
ต่อการ
เจริญเติบโตของ
พืช นอกจากน้ียัง
ท าให้ดินมีความ
โปร่งร่วนซุย   อุ้ม
น้ าได้ดีย่ิงข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร
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10 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

ท้ัง 9 หมู่บ้าน 100,000     100,000    100,000    100,000    100,000    ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 1 มี
น้ าใช้เพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองส่งเสริม
การเกษตร

11 โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน

เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคี และสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน

ป่าชุมชนในต าบลทุ่ง
มนทุกแห่ง

     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 ป่าชุมชนเพ่ิมข้ีน
ร้อย 50

ทรัพยากรธรรมชา
ติ  และ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร

1.1.แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 การส่งเสริมประเพณีพุทธ

ศาสนาแห่เทียนพรรษา
ต าบลทุ่งมน

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประเพณีพุทธศาสนา
แห่เทียนพรรษาต าบล
ทุ่งมน

ประชาชนท้ัง 9 หมู่บ้าน     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 ประชาชนร้อยละ 
80ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา
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2 โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศิลจา
ริณีภาคฤดูร้อน

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พุทธศาสนาและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม

ประชาชนท้ัง 9 หมู่บ้าน   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนร้อยละ 
80ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง
ต าบลทุ่งมน

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

๑  คร้ัง/ปีประชาชนใน
ต าบลทุ่งมน

    80,000     80,000     80,000     80,000     80,000 ประชาชนร้อยละ 
80ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี

ประเพณีและมี
ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน 
ผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ินใน
ต าบลทุ่งมน

ผู้บริหาร ข้าราฃการ 
ผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิใน
ต าบลทุ่งมน

    70,000     70,000     70,000     70,000     70,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร ข้าราฃการ
 ผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิใน
ต าบลทุ่งมนเข้าร่วม
การอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
สมัครสมาน
สามัคคีกันและ
สามารถน าเอา
ความรู้ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา
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5 อุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เข่ือนแก้วตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ
จังหวัดยโสธร

อุดหนุนอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว

    10,000     10,000     10,000  10,000     10,000 ประชาชนร้อยละ80
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 
และอนุรักษ์ประเพณี
 และภูทิปัญญา
ท้องถ่ิน

ประชาชนร้อย
ละ80ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณี และ
ภูทิปัญญา
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒธนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
สายใยชุมชน

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานส่วน
ต าบล และ ประชาชน
ท้ัง 9 หมู่บ้าน

    90,000     90,000     90,000     90,000     90,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนต าบล 
และประชาชนร้อย
ละ 80ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการอบรมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของหลักธรรมค าสอน
ในพุทธศาสนา

อบรมนักเรียนจ านวน 3
 โรงเรียน

    90,000     90,000     90,000     90,000         90,000 นักเรียนเข้าร่วมการ
อบรมฯร้อยละ 80

นักเรียนได้
เข้าใจใน
หลักธรรมค า
สอนของพุทธ
ศาสนาและสา
มารน า ไปใช้
ในชีวิต 
ประจ าวันได้

กองการศึกษา
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8 อุดหนุนจัดงานประณีบุญ
บ้ังไฟต าบลทุ่งมน

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
จัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟต าบลทุ่งมน

 คณะกรรมการหมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน

  240,000    240,000    240,000    240,000    240,000 ประชาชนร้อยละ80
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 
และภูทิปัญญาท้องถ่ิน

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคี
ในชุมชน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนงานกีฬา
ภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือใช้กิจกรรมการเล่น
กีฬาเป็นส่ือในการสร้าง
ความสมานฉันท์ ความ
สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง

ท้ัง 9 หมู่บ้าน       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ประชาชนร้อยละ80
ได้มีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา

ประชาชนมี
ความสามัคคี 
สมานฉันท์ ใน
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

กองการศึกษา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการเวทีประชุม

ประชาคมกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
บูรณาการร่วมกับแผน
ชุมชน

เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถ่ินและแผน
ชุมชน

จัดท าแผนท้ัง 9 หมู่บ้าน    30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 โครงการฯใน
แผนชุมชน 
ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนา 
100 %

มีกรอบและแนวทางใน
การแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้

ส านักปลัด

119

2 โครงการอบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือ อบต.ออกพบปะ
ประชาชนรับฟังปัญหา
ความต้องการ

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 อบต.มีข้อมูล
ของครัวเรือน
ในต าบลทุ่งมน

น าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้

ส านักปลัด

3 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์

ประชาชนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์

ส านักปลัด

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

งบประมาณ

(ผ 02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการเปิดวิสัยทัศน์

ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนต าบลได้น า
ความรู้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง
 อบต.ทุ่งมน

500,000 150,000 300,000 300,000 300,000 การ
ปฏิบัติงาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ส านักงานปลัด

120

5 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระบรมราชินี

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์

ประชาชนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์

ส านักปลัด

6 โครงการปรองดอง 
สมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างย่ังยืนแก่
ประชาชน

เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์แก่ประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่าย

ท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งมน

   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 มีความ
สามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์

เพ่ือขับเคล่ือนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.0 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการอุดหนุนท่ีท า

การปกครอง ตาม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติวันปิยะมหาราช

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว

     5,000      5,000      5,000      5,000      5,000 อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว

มีการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
มีประสิทธภาพ

ส านักปลัด

8 โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครองตามโครง 
การเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระ
บรมราชินีและงานรัฐพิธี

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว1แห่ง

มีการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
มีประสิทธภาพ

ส านักปลัด
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9 โครงการสนับสนุนการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน

เพ่ืออุดหนุน อปท.ในเขต
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

อปท.ในค าเข่ือนแก้ว    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 อุดหนุน อปท.
ในอ าเภอค า
เข่ือนแก้ว

มีการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
อย่างมีประสิทธภาพ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.0 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
10 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ส านักงานปลัด
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11 โครงการส่งเสริมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ในการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนต าบลได้น า
ความรู้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง
 อบต.ทุ่งมน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การ
ปฏิบัติงาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ส านักงานปลัด

การ
ปฏิบัติงาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนท่ัวไปได้
มีความรู้ตามพะราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาว
ของราชการ พ.ศ. 
2540

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงาน
จ้าง อบต.ทุ่งมนและ

ประชาชนท่ัวไป

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.0 2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
12 การจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้

ตลอดปีในเขตต าบล   
ทุ่งมน

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ60 ข้ึน
ไป

สามารถพัฒนารายได้ให้
สูงข้ึน

กองคลัง

123

13 โครงการเผยเพร่ความรู้
เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน
และพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้

ตลอดปีในเขตต าบล   
ทุ่งมน

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ60 ข้ึน
ไป

สามารถพัฒนารายได้ให้
สูงข้ึน

กองคลัง

14 โครงการการให้บริการ
ในการช าระภาษีนอก
สถานท่ี

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้

ตลอดปีในเขตต าบล   
ทุ่งมน

   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ60 ข้ึน
ไป

สามารถพัฒนารายได้ให้
สูงข้ึน

กองคลัง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.02)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1.1 ประเภทถนน

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองบ่ัว หมู่ 5

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพใน
ชุมชนและประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อนออกก าลัง
กาย

บริเวณหนองบ่ัว หมู่ 5 500,000   250,000    250,000   250,000   250,000   สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีข้ึนร้อยละ 

90

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ข้ึน เป็นเมืองน่าอยู่

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบดอนปู่ตา หมู่ 8

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพใน
ชุมชนและประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อนออกก าลัง
กาย

บริเวณดอนปู่ตา หมู่ 8 250,000   250,000    250,000   250,000   250,000   สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีข้ึนร้อยละ 

90

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ข้ึน เป็นเมืองน่าอยู่

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองช่าง

งบประมาณ

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1.1 ประเภทถนน

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1) จากไร่นายสุพัฒน์ 
ทองทศ  ถึงไร่นางสวาสด์ิ

 หันตุลา

300,000 กองช่าง
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4 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลงหินลูกรัง     
  หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน ส าหรับใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่างสะดวก

(1)จากไร่นายเทวา 
พิจารณ์ถึง ไร่นายค ามี 

พิจารณ์                    
(2)จากไร่นายทวี  ทอง
ทศ ถึงไร่นายเฉวียน  

พิจารณ์

300,000  ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 1
ได้รับความสะดวก

 รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้

อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกหมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1) หน้าโรงเรียนโซง
เหล่าโป่วิทยาถึงเขตหมู่ 2

500,000   ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 1
ได้รับความสะดวก

 รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

 ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 1
ได้รับความสะดวก

 รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

300,000

(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
6 (1)ระหว่างสามแยก

โรงเรียนโซงเหล่าโป่
วิทยาถึงบ้านนางหนูกุล 

ตาซ่ือ

300,000 

(2) จากบ้านนายประดิษฐ์ 
 แก้วกันจูมถึง บ้านนางค า

มูล พิจารณ์

300,000 
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7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1) สายสามแยกไร่นาง
นาลี พิจารณ์ถึงสามแยก

ทุ่งมน-โพนทัน

300,000   ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ 2

(1)สามแยกหนองโก ถึง 
ท่ีนานายศิริวุฒิ สายสีแก้ว

300,000 

300,000 
(2)ไร่นางนาลี  พิจารณ์ 
ถึง ไร่นายวิทย์ ตาซ่ือ

300,000  

(3)ถนนทางเข้าหนองแวง 300,000 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.    หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2
ได้รับความสะดวก

 รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ

(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการซ่อมแซมถนน

หินคลุก หมู่ 2
เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ส่ีแยกไร่นายยงยุทธ สายสี
แก้ว ถึง ไร่นายวงเดือน  
พิจารณ์

150,000    ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และปลอดภัย

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 2

(1)ไร่นางแสวง แสวงดีถึง
ไร่นายประจง   สว่างแสง

  200,000
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(2) ท่ีนานางส าราญ พล
ศักด์ิเดช  ถึง ท่ีนานางทอง
พูล พิบูลย์สังข์

  200,000

(3)ท่ีนานายเท่ียง ถึง ไร่นาย
เจริญ ตาซ่ือ

  200,000

(4) ไร่นางพิกุล ตาซ่ือ ถึง ท่ี
นานางรอง สายสีแก้ว

 200,000

(5)ท่ีนานางทับทิม สาคร 
ถึง ท่ีนานายวิลัย สว่างแสง

 200,000

(6)ไร่นายอุดม  พิจารณ์ ถึง
 ไร่นายสมร พิจารณ์

 200,000

(7) ท่ีนานางทองพูล พิบูลย์
สังข์

   200,000

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2 
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) (ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
11 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังหมู่ 2
เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1)สามแยกไร่นางนาลี 
พิจารณ์ ถึงสามแยกทุ่งมน-
โพนทัน

   150,000

. (2)ท่ีนานางทองสี  สว่าง
แสง ถึง ท่ีนานางจ าเนียร 
เด่นดวง

    150,000
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12 (1)จากข้างวัดบ้านทุ่งมน 
ถึงบ้านนางอุบล  คงวัน

 300,000 กองช่าง

 (2)จากวัดป่าพุทธรักษา
อ้อมไปด้านหลังวัดป่า
พุทธรักษา

 200,000

(3)ทางเข้าหนองบัว       
หมู่ 3

  250,000

(4)จากนานายเฉลิม  ใจ
อ่อน ถึง ท่ีนา          นาย
ค าเหลา  แสวงแก้ว

 300,000

(5)จากแยกนานายปราสาท
  แสวงแก้วถึงนานายหนู
กาล พันหาร

 300,000

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 2
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี3 
ได้รับความสะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
13 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังหมู่ 3
เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

จากโรงสีนายประชา  
วงค์ตาถึงไร่นายอ่อนศรี  
ส่งศรี

300,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ท่ี 3  
  ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.  หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1) จากดอนม่วง ถึงสาม
แยกท่ีนายสมชาย ไพกิจ
กุลชร

300,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 4 
   ได้รับความสะดวก
 รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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15 (1)จากส่ีแยกทางเข้า
หนองบ่ัวถึงบ้านนายถวิล 
 สีเทา ตลอดสาย

150,000 กองช่าง

(2)จากสามแยกป่าสัก
บ้านแดง ถึงอ่างวังตะเข้
น้อย

300,000  

16     100,000 กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 5
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนนดิน
 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่างสะดวก

จากท่ีนานายมะณี  ผาย
พิมพ์ ถึงท่ีนานายค าปุน 
ธานอก

 ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 5
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.0 2)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
17 โครงการก่อสร้างถนน 

ลูกรังหมู่ท่ี 5
(1)จากท่ีนานายโชคทวี 
ทองทีถึงท่ีนานายถวิล   
 สีเทา

200,000  200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 
5    ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วใน(2)จากบ้านนางสมาน สี
อ่อนถึงไร่นางประสาท  
ขยันท า

200,000 
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(3)จากท่ีนานางสีสด  
สุดแสง ถึงท่ีนานายตาว 
สุดแสง

200,000 

(2)จากท่ีนานายบุญ
จันทร์  แสงเมืองปักษ์ถึง
ส่ีแยกนานางสมเพชร วัน
เท่ียง

200,000 

18 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หมู่ 6

(1)จากบ้านดู่ถึงวัดป่า
บ้านดู่

500,000 500,000  กองช่าง

(2)จากบ้านดู่ หมู่ 6 ถึงทาง
เช่ือมบ้านกุดเป่ง ต าบล
เหล่าไฮ

500,000   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี6

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

19 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี 6

(1)จากบ้านนางทรงศรี 
วงศ์สุวรรณถึงไร่นาง
หยาดพิรุณ นามวงษา

   300,000 กองช่าง

(2) จากบ้านนายบุญเรือง
  ถึงทางเข้าวัดป่าบ้านดู่

   250,000
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(3)จากบ้านดู่ถึงเริงเปือย 250,000    

(4)จากบ้านนางทรงศรี 
ถึงไร่นายผ่าน  สิงห์ครุธ

250,000    

(5)จากบ้านนายธนา  
ขยันท า ถึงล าห้วยถ่ม

300,000   

(6)จากไร่นายอ าคา  
ยวนยีถึงไร่นายผ่าน  
สิงห์ครุธ

300,000   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 6 
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 โครงการยกระดับถนน
ดินหมู่ท่ี 6

1)จากบ้านดู่ถึงล าห้วยถ่ม 100,000 กองช่าง

2) จากบ้านดู่เส้นหนอง
เบียก

100,000 

21 1.จากรอยต่อถึงวัดทุ่งสบาย    300,000 กองช่าง
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2.จากไร่นายเกษม แสวง
แก้ว ถึงไร่นายช านาญ  
แสวงแก้ว

    300,000

3.จากบ้านนายอุดร 
ประสมสู่ถึงท่ีนายสมบูรณ์ 
ประสมสู่

   300,000

(4)จากบ้าน ผอ.สุรชาติ 
แสวงแก้วถึงท่ีนางสอน กุด
เสนา

   300,000

(5)จากบ้านนางสุวิทย์ถึง
บ้านแหล่งหนู

   300,000

 (6)จากไร่นายเสาร์ แสวง
แก้วถึงไร่นางนี ส่งศรี

   500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี7

  ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 6 
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     (ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

22 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกหมู่ท่ี 7

    500,000 กองช่าง
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23 โครงการยกระดับถนน 
คสล.หมู่ท่ี  8

จากบ้านนางนวลจันทร์  
ขาวผิว ถึง บ้านนายผดุง 
 ไชยศรี

 500,000 กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 8

(1)จากท่ีนายพิพัฒน์ 
ชาวนาสุดเขตรอยต่อ
ต าบลย่อ

 300,000 250,000 200,000 กองช่าง

(2)ท่ีนานางนันทา 
พิจารณ์ สุดเขตรอยต่อ
ต าบลย่อ

300,000  250,000 

(3)จากท่ีนานายสมบูรณ์ 
 สว่างแสง ถึงสุดเขต
รอยต่อต าบลย่อ

250,000  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 8 
   ได้รับความสะดวก
 รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 
8    ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1)จากแยกบ้านนายบุญ
ธรรม  พันหารถึงบ้านนาง
บาง  ประท ามา

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี7  
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 8(ต่อ)

(4)จากถนนทางหวงชนบท
 2007 สุดเขตรอยต่อ
ต าบลหนองคู

300,000      300,000

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

รอบวัดป่าโซงสุทธาราม หมู่
 8

 200,000 200,000  200,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 8 
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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26 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี 9

(1ไร่นายเหมือน  สีอ่อน 
ถึง ป่าบักแน่น

 300,000 300,000  250,000 200,000 200,000 กองช่าง

(2)จากไร่นายสุที สายค า
วงษ์ ถึงไร่นางวาสนา 
โพธิงอก

300,000   250,000  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 9 
ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภัย

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 (1)จากนานางซอ  สิทธิหา 
ถึงนานางชย่อม  มีคุณ

 200,000 150,000  กองช่าง

(2)จากท่ีนานางสมมาตร ถึง
 นานางจันทร์มี  ค าตา

 200,000 150,000  

(3)จากนานางสุวรรณถึงนา
นายสมซ่า ปาสาเน

 200,000 150,000  
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(4)จากท่ีนานางอัมพร  
สายค าวงษ์ ถึง ท่ีนานาย
ศิลา  โพธิงอก

 200,000 150,000  

(5)จากท่ีนานายเหมือน  สี
อ่อน ถึง บ้านนายพรชัย  
สิงห์ครุธ

 200,000 150,000  

28 โครงการก่อสร้างถนนดิน
แนวกันไฟ หมู่ 9

เพ่ือเป็นแนวถนนใน
การป้องกันไฟ

รอบป่าดงมะพริก  200,000   200,000  200,000  200,000  200,000 ลดปัญหาไฟป่า 
อนุรักษ์ธรรมชาติ

ลดปัญหาไฟป่า
ในพ้ืนป่าชุมชน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง   หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี 

9 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

การสัญจร

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ประชาชนผู้ใช้
ถนนเดินทางได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าไร้ท่อแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินหมู่ 1

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

(1)บริเวณแยกบ้านนาย
สิริบูรณ์ สว่างแสง ถึง
สามแยกบ้านนายสมจิต  
โพสาขา                    
 (2)จากแยกบ้านนาย
สิริบูณ์  สว่างแสง ถึง 
บ้านนางนวลจันทร์  ขาว
ผิว                         
(3)จากถนนลาดยางเขต
หมู่ 8 ถึงเขตหมู่ 2

300,000  

300,000 

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 1ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง
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30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ 2

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

ส่ีแยกบ้านนางรอง  สายสี
แก้ว

200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 2ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

1.2 ประเภทรางระบายน้ า

(ผ.02)

300,000

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

31 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ าพร้อมขุดลอก 
 หมู่ 3

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

(1)จากบ้านนายสุพัฒน์  ส่ง
ศรี ถึงแยกบ้านนายส ารอง 
 พันโนริท

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

(2)จากบ้านนายรุ่งเรือง  
จุมพิลา ถึงแยกบ้านนาย
แดง  สู้ณรงค์

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 
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(3)จากบ้านนายสุข         
 สู้ณรงค์ ถึงบ้านนาย
ประจักษ์  เด่นดวง

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

32 (1)  จากบ้านนางปี ค า
ตา ถึงบ้านนายอ่ า ช่วง
โชติ

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 

(2)จากบ้านนายประจักร 
 จันทนา ถึงบ้านนาย
สมศักด์ิ  สิงห์ครุธ

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 

(3)จากหน้าวัดบ้านโพน
สิมถึงบ้านนางล าปาง  มี
โชค

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 3ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 4ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชน ได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

1.2 ประเภทรางระบายน้ า

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการก่อสร้างราง    
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ 4

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างราง    
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ 4 (ต่อ)

(4)จากบ้านนางอ าภา 
สุดแสง ถึงบ้านนาง  ปิ
ยะมาศ ขยันท า

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 

(5)จากบ้านนางปิยะมาศ
 ขยันท าถึงบ้านนายร้อย 
ค าตา

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 
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(6)จากหน้าวัดบ้านโพน
สิมถึงบ้านนางประมง  
ค ากอง

 200,000 200,000  200,000 150,000 150,000 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู่ 5

(1)จากบ้านนางสมานถึง
บ้านนายถวิล สีเทา

200,000 

(2)จากบ้านนางเกิด  
เสียงใส ถึง บ้านนาย
สฤษด์ิ ดอกจัน

200,000  

(3)จากส่ีแยกหนองบ่ัว 
ถึง สามแยกบ้านนางอ้อย
ใจ

200,000  

(4)จากโรงเรียนมะพริกดู่
โพรสิมถึงหน้าวัดสองฝ่ัง
ถนน

200,000 200,000  

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 5ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

34 (1)  จากบ้านนายสุภัทศร 
เท่ียงตรงถึงเมรุ

200,000 

(2)จากสามแยกบ้านนาย
ธงชัย ถึงบ้านนายนิพนธ์ 
ค าตา

200,000 
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(3)จากบ้านนาประสงค์ 
ขยันท าถึงสามแยกบ้านนาย
ธงชัย โพธิสาราชจันทา

200,000  

35 เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

(1)จากบ้านนายสันติ สู้
ณรงค์ ถึง บ้านนายสมทรง 
 ละครล า

300,000 กองช่าง

(2) จากบ้าน ด.ต.หญิงวัช
ราภรณ์ โคตะสาร ถึงบ้าน
นางสุนันทา  จันทร์ยางช่อง

300,000 

(3)จากบ้านผอ.ปิยะ เด่น
ดวง ถึง บ้านนายวิชัย 
ขาวผิว

300,000 

โครงการก่อสร้างราง   
ระบายน้ า หมู่ 6

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 7ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 6ไม่
 มีปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

การสัญจร

กองช่าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ 7

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     (ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
36 (1) จากหน้าบ้าน      นาง

นงลักษณ์ รวมธรรมท้ังสอง
ฝ่ัง ถึงล าห้วยถ่ม

250,000 200,000 200,000 กองช่าง

(2)จากบ้านนางการีวัน  
ราษฎรดี ทางทิศตะวันตก 
ถึงล าห้วยถ่ม

250,000  250,000 
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(3)จากบ้านนายบุญหลาย 
พิจารณ์ ถึงเขตหมู่ท่ี 1

250,000  250,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี8ไม่มี

ปัญหาน้ าท่วมขัง

ไม่เกิดปัญหาน้ า
ท่วมและประชาชน

ได้รับความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ 8

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

37 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุก
พ้ืนท่ี

(1)จากบ้านนายอดุลย์ 
สลับศรีถึงไร่นายวิราช 
พิจารณ์                 (2)ล า
เหมืองสาธารณะจากทาง
หวงชนบท2007ถึงล าห้วย
ถ่ม

250,000   

 250,000

ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 1 มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง
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38 (1)สามแยกหนองโก-ล า
ห้วยถ่ม

240,000 

(2)จากไร่นายสุภาพ 
สว่างแสง ถึง สามแยก
ทุ่งมน-โพนทัน

250,000  

39 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุก
พ้ืนท่ี

จ านวน 1 ต้น บริเวณหน้า
บ้านนางยืน สายสีแก้ว

30,000     ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 2 มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

40 โครงการเพ่ิมจุดไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุก
พ้ืนท่ี

จ านวน 10จุดภายในหมู่ 2 100,000   100,000       100,000 100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 2มีแสง

ไฟสว่างเพียงพอ 
สามารถป้องกันชีวิต

และ ทรัพย์สิน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

1.3 ประเภทไฟฟ้า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ าพร้อมหม้อแปลง
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุก
พ้ืนท่ี

ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 2 มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

41 (1)จากท่ีนานายปราสาท
  แสวงแก้วถึงท่ีนานาง

100,000 กองช่าง

(2)จากส่ีแยกบ้านนาย
อุดม  สิงห์ครุธ ถึงไร่นาง
ผัน  ใหญ่ล้ า

200,000 
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42 (1)จากบ้านนายขุนทอง 
ถึงบ่อโจ้โก้

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

(2)จากบ้านนายอ่ า ช่วง
โชติ ถึงเขตหมู่ 5

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

(3)จากเขตบ้านโพนสิม 
ถึง สีแยกโพนสิม-ทุ่งมน

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

(4)จากบ้านนายอุทัย ค า
ตา ถึง เขตบ้านมะพริก
หมู่ 9

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 

กองช่าง

1.3 ประเภทไฟฟ้า
เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการเพ่ิม 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ข้ึน

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 3มี
แสงไฟสว่างเพียงพอ

 สามารถป้องกัน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน

ประชาชนจาก 
ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สินประชาชน
จาก ปัญหาความ

มืดได้

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการ
เพ่ิม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ข้ึน

ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 4 มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  หมู่ท่ี 3

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าหมู่ท่ี 4

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ท่ี 5

(1) จาก  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถึงหนองบ่ัว

200,000 200,000  กองช่าง

(2)จากโรงเรียนมะพริกดู่
โพนสิม

200,000   

(3)บ้านนายถวิล สีเทาถึง
เมรุวัดมะพริก

200,000 
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44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรใช้อย่าง
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี

จากบ้านนางอ้อยใจถึงท่ี
นานายถวิล  สีเทา

200,000 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 5มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

เกษตรกรต าบลทุ่งมน
มี ไฟฟ้าใช้ ส าหรับ
ท าการเกษตร    

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ท่ี 6

(1) จากบ้านนายประสงค์
 ขยันท าถึงทางไปบ้าน
เหล่าไฮ

200,000 กองช่าง

(2)จากบ้านนางบัวล า 
สุดแสง ถึง ไร่นางหยาด
พิรุณ นามวงษา

200,000   

(3)จากบ้านนายสุภัศศร ถึง
บ้านนายบุญเรือง

200,000   

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 6 มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีทุก
พ้ืนท่ี

ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 6 มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ท่ี 6 (ต่อ)

(4)จากบ้านนายศิลา ถึง ไร่
นางหยาดพิรุณ นามวงษา

200,000    

(5)จากวัดป่าถึงล าห้วยถ่ม 200,000    

46 (1)จากบ้านดู่ถึงวัดป่าบ้านดู่ 150,000    กองช่าง
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(2)จากบ้านายกรุงศรีถึง
บ้านนายส านวน ยวนยี

150,000    

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าหมู่ 7

เพ่ือให้มีปริมาณไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียงและ
ท่ัวถึง

(1)จากแยกท่ีนานางค า
พวง แสงเมืองปักษ์ถึงล า
ห้วยถ่ม

200,000 กองช่าง

(2)จากแยกบ้าน  ผอ.สุ
รชาติ  แสวงแก้ว ถึง 
บ้าน ผอ.ปิยะ เด่นดวง

200,000 

โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างหมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการเพ่ิม 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สินให้ประชาชน
มาก ข้ึน

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 6มี
แสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิต
และ ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 
ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 

ปัญหาความมืดได้

ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 6 มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าหมู่ 7(ต่อ)

(3) จากแยกบ้านนาย
พวง สายแสง ถึงท่ีนานาย
 ค านวณ สู้ณรงค์

200,000 

(4)จากแยกท่ีนายเสาร์  
แสวงแก้วถึงท่ีนางนี  ส่ง
ศรี

200,000 
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48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง  หมู่ท่ี 7

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการ
เพ่ิม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ข้ึน

ภายในหมู่ท่ี 7 จ านวน 6
 จุด

100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 7มี
แสงไฟสว่างเพียงพอ

 สามารถป้องกัน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน

ประชาชนจาก 
ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 

ปัญหาความมืดได้

กองช่าง

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
  แรงต่ า หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้มีปริมาณไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียงและ
ท่ัวถึง

(1)จากท่ีนานายสุพัน  
ขันเงิน ถึงท่ีนานายทอง
อินทร์ พิจารณ์

250,000  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

(2)จากท่ีนานางวรรณี  
กลับใจ ถึงเขตต าบล
หนองคู

300,000   

(3)รอบบริเวณหนองกกโพธ์ิ 250,000   

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

ร้อยละ80 ของรัว
เรือนหมู่ท่ี 8 มี

ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
  แรงต่ า หมู่ท่ี 8 (ต่อ)

(4)จากท่ีนานางวงเดือน 
สืบศรี ถึง ท่ีนานางนาถ 

พิจารณ์

250,000   

(5)จากท่ีนางรัตนพร 
พิจารณ์ถึงเขตต าบลย่อ

250,000   

50 (1) จากบ้านนายส าเภา 
 ประสพดี ถึงป่าบักแน่น

250,000 250,000  250,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง

กองช่าง
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(2) จากบ้านมะพริกหมู่ 9 
ถึงบ้านแดง

250,000 250,000  250,000 200,000 200,000 

51 โครงการเพ่ิมไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ 9

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการ
เพ่ิม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ข้ึน

จากจุดบ้านนายชู  ยวนยี 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 7

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 

ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 

ปัญหาความมืดได้

กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ 9

เพ่ือให้มีปริมาณไฟฟ้า
ใช้อย่างพอเพียงและ
ท่ัวถึง

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

52 โครงการขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ หมู่ 1

เพ่ือกักเก็บ น้ าไว้ใช้ เพ่ือ
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง

จากถนนทางหลวงชนบท
2007 ถึงล าห้วยถ่ม

   500,000 จ านวน ระยะทางการ 
ขุดลอกคลอง เพ่ิมข้ึน /

 เมตร

ประชาชนมีแหล่ง น้ า
 ธ ร ร ม ช า ติ ส า ห
 รั บ ท าการเกษตร

ในช่วง ฤดูแล้ง

กองช่าง

53 โครงการสร้างฝายก้ัน
น้ าล าห้วยถ่ม หมู่ 1

1.เพ่ือกักเก็บน้ าใช้ เพ่ือ
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง     
 2.เพ่ือระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

บริเวณท่ีนานางรอง สายสี
แก้ว

500,000   จ านวน ระยะทางการ 
ขุดลอกคลอง เพ่ิมข้ึน /

 เมตร

ประชาชนมีแหล่ง น้ า
 ธ ร ร ม ช า ติ ส า ห
 รั บ ท าการเกษตร

ในช่วง ฤดูแล้ง

กองช่าง
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54 โครงการซ่อมแซมฝาย
ก้ันน้ าล าเหมือง หมู่ 1

1.เพ่ือกักเก็บน้ าใช้ เพ่ือ
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง    
 2.เพ่ือระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝน แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

บริเวณท่ีนานายสิริบูรณ์  
สว่างแสง

300,000   จ านวน ระยะทางการ 
ขุดลอกคลอง เพ่ิมข้ึน /

 เมตร

ประชาชนมีแหล่ง น้ า
 ธ ร ร ม ช า ติ ส า ห
 รั บ ท าการเกษตร

ในช่วง ฤดูแล้ง

กองช่าง

55 (1)อ่างวังตะเข้น้อย    500,000 กองช่าง

(2)เลิงเปือย 500,000    

(3)บ่อโจ้โก้ 500,000   500,000    

56 โครงการขุดเจาะบาดาล
พร้อมติดต้ังระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์   หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ 7 500,000    500,000  ประชาชนร้อยละ 80 
ในหมู่ท่ี 7 มีน้ าใช้เพ่ือ
ท าการเกษตรอย่าง

พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง        
                 
                 
                 
                 
                 

โครงการขุดลอกหนอง
น้ าสาธารณะ หมู่ 5

เพ่ือกักเก็บ น้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร 
ในช่วงฤดูแล้ง

จ านวน ระยะทางการ 
ขุดลอกคลอง เพ่ิมข้ึน /

 เมตร ประชาชนมีแหล่ง น้ า
 ธ ร ร ม ช า ติ ส า ห
 รั บ ท าการเกษตร

ในช่วง ฤดูแล้ง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) (ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

57 โครงการขยายเขต
น้ าประปาบ้านโพนสิม
 หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

 (1) จากบ้านนางพัด 
สิงห์ครุธ ถึงบ้านค าไผ 
 ค าตา

300,000  ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี  4 

มีน้ าใช้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภค - 

บริโภค

กองช่าง

(2)รอบหมู่บ้านหมู่ 4 300,000   
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58 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ภายในหมู่ท่ี 5 300,000     300,000

-             

ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี  5 

มีน้ าใช้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภค - 

บริโภค

กองช่าง

59 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลในระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ระบบประปาหมู่ 6 500,000   ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี 6 

มีน้ าใช้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภค - 

บริโภค

กองช่าง

60 โครงการขยายเขต
น้ าประปา หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

รอบหมู่ 8 200,000  200,000   ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ท่ี  8 

มีน้ าใช้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภค - 

บริโภค

กองช่าง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)

(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.02)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ.0 2)(ผ. 02/1)(ผ. 02/1)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
เรียนของเด็กเล็กใน
ต าบล   ทุ่งมน

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านมะริก,วัด
โพนสิม

     2,500,000       2,500,000    2,500,000    2,500,000      2,500,000 มีการยกระดับการ
และพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับ
ประฐมวัย

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
บริการของ อบต

กองการศึกษา
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2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

(1)สาย อบต.ทม.
024(ม.3) กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

1,100,000   กองช่าง

(2)สายทุ่งมน 2(ม.3)
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
358 เมตร

1,000,000   

(3)สายบ้านโซง ถึง 
บ้านดงเจริญ กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

1,500,000    1,500,000  

(4)สายบ้านทุ่งมนถึง
บ้านค าเกิด (ช่วง ม.7
ถึงทางหลวง ทช.
2002) ก้ว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร

3,300,000    

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 

ต าบลทุ่งมน ได้รับ
ความ สะดวก 
รวดเร็วในการ

สัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต(ต่อ)

(5)จากบ้านมะพริก
ถึงทางหลวง ทช 
2002 กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,700 เมตร

2,800,000  2,800,000   
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4 โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ถนนโซงเหล่าโป่ หมู่
 2  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

1,000,000    1,000,000  500,000    ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน ได้รับ
ความ สะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.หมู่ท่ี 8

(1)จากท่ีนายพิพัฒน์ 
ชาวนาสุดเขตรอยต่อ
ต าบลย่อ

   1,000,000   1,000,000    1,000,000 กองช่าง

(2)ท่ีนานางนันทา 
พิจารณ์รณ์ สุดเขต
รอยต่อต าบลย่อ

    1,000,000   1,000,000

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี
 8    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.หมู่ท่ี 8(ต่อ)

(3)จากท่ีนานาย
สมบูรณ์  สว่างแสง 
ถึงสุดเขตรอยต่อ
ต าบลย่อ

    1,000,000
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(4)จากถนนทางหวง
ชนบท 2007 สุดเขต
รอยต่อต าบลหนองคู

  1,000,000    1,000,000

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนน  
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(5)จากถนนทางหวง
ชนบท 2007 สุดเขต
รอยต่อต าบลตาดทอง

5,000,000           5,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี
 8    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ระชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ใช้อย่างท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี

หมู่ 2 ถึงหนองแวง 
ระยะทาง 2,000เมตร

1,000,000  1,000,000   ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรใช้

เกษตรกรต าบลทุ่ง
มนมี ไฟฟ้าใช้ 
ส าหรับท า
การเกษตร    อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง
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8 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา อบต.ทุ่งมน

เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าต าบล

จ านวน 1 แห่ง 2,500,000    จ านวนสนาม กีฬา
หรือลาน กีฬา 
อเนกประสงค์ / แห่ง/
 ปี

1. มีสนามกีฬาหรือ 
ลานกีฬาประจ า ต าบล
                     2. 
เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต้าบลร้าพันห่างไกล 
จากยาเสพติด กอง
สาธารณสุข, กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

(ผ.02)(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการขุดลอกล า
ห้วยถ่ม หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

บริเวณล าห้วยถ่ม หมู่
ท่ี 6

1,000,000    1,000,000   1,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 6 มี
น้ าใช้เพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง      
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10 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ระบบท่อ   หมู่6

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

บริเวณล าห้วยถ่ม 
หมู่ท่ี 6

10,000,000    ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 7 มี
น้ าใช้เพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

11 โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าหมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

บริเวณล าห้วยถ่ม 
หมู่ท่ี 7

5,000,000      ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 7 มี
น้ าใช้เพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

(ผ.02)(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการขุดเจาะ
บาดาลพร้อมติดต้ัง
ระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์         
หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร

บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ 7 5,000,000    ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 5 มีน้ า
ใช้เพ่ือท าการเกษตร
อย่างพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง      
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13 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าระบบท่อ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือท าการเกษตร
อย่างท่ัวถึง

หนองสร้างแข้ หมู้ 7 10,000,000  ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ท่ี 7 มีน้ า
ใช้เพ่ือท าการเกษตร
อย่างพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง      
               
               
               
               

14 โครงการขุดลอกบ่อโจ้
โก้ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือท าการเกษตร
อย่างท่ัวถึง

บ่อโจ้โก้ -อ่างวังตะเข้
น้อย

3000000     3,000,000   3,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80ในหมู่ 9 มีน้ าใช้
เพ่ือท า เพ่ือท า
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง      
               
               
               
               

15 โครงการชลประทาน
ระบบท่อ หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือท าการเกษตร
อย่างท่ัวถึง

บ่อโจ้โก้ ถึง อ่างวัง
ตะเข้น้อย

   10,000,000   10,000,000  10,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80ในหมู่ 9 มีน้ าใช้
เพ่ือท า เพ่ือท า
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน้ าเพ่ือท า
การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง      
               
               
               
               

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

(ผ.02)(ผ.02/2)



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานการพาณิช

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

16 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

เพ่ือให้มี น้ าประปาใช้
 ภายในหมู่บ้าน

บ้านมะพริกหมู่ 9    4,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภคและถูก
สุขลักษณะมากข้ึน

- กองช่าง
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17 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 9

เพ่ือให้มี น้ าประปาใช้
 ภายในหมู่บ้าน

บ้านมะพริกหมู่ 9    4,000,000     4,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภคและถูก
สุขลักษณะมากข้ึน

- กองช่าง

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (ผ.02)(ผ.02/2)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาพัดลมติดเพดาน ติดผนัง 

พร้อมติดต้ัง
57,000 20,000    20,000    กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารพร้อม
เก้าอ้ี

27,500    27,500    กองการศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พศ.2566--2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

( ผ 03)



~ ๑๕๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ส่วนท่ี ๔ 
 

 

 

 

 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  

แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  

ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม

กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำ

งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม

การตดิตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ 



~ ๑๕๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของ 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เชน่ ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของท่ีดนิ ลักษณะ

ของแหล่งนำ้ ลักษณะของป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมอืง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครองการเลอืกตัง้ ฯลฯ 
 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ (๒)  



~ ๑๕๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจำนวน

ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๓) ขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 

การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณชิย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการ

ดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข

ปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวเิคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(๑) การวเิคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถงึความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวเิคราะห์การใช้ผังเมอืงรวมหรอืผงัเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใช้ผลของการบังคับใช ้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณ ีวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  



~ ๑๖๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

(๔) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมลูดา้นรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสรมิอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่ม

ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(๓)  

(๕) การวเิคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจสง่ผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จดุแข็ง) W-

Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๓.๒ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ 

สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

  

(๑๐)  

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ ์

 

๓.๖ เป้าประสงค์

ของแต่ละประเดน็

กลยุทธ ์

๓.๗ จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเปน็หรอืบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส

และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เหน็ช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งทีต่้องทำตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรอื

แสดงให้เหน็ถงึความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน

ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

(๕)  



~ ๑๖๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความ

เช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตรใ์น

ภาพรวม 

พืน้ที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานที่เกดิจากเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกดิผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวดั /แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25655)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



~ ๑๖๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปไีปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 

            สงัคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดั (๕) 

     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยัง่ยนื ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และผลคาดวา่ที่จะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



~ ๑๖๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป

สถานการณ์

การพัฒนา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้

การวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยการวิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ดา้นสงัคม, ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ

ประเมินผล

การนำ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตา่งๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 

กจิกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนัง่เองวา่เป็นไปตามทีต่ั้งเปา้หมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่

ดำเนินการจรงิตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเทา่ไหร่ 

สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจหน้าที่ที่

ได้กำหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 

(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ

ประเมินผล

การนำ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคอืการนำเอาเทคนิคๆ 

มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพืน้ที่นั้นๆ 

ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรอืไม ่

ประชาชนพึ่งพอใจหรอืไม ่สิง่ของ วสัด ุครุภัณฑ์ การดำเนนิการต่างๆ มีสภาพ

หรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่ง

เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ

วัตถุประสงค์  และเปา้หมายของแผนปฏิบตัิราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา

ดำเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมติิต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีพิ้นที่ตดิต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการแกไ้ขปัญหา

ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๑๖๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแน

นเต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

 

 

 

๕.๒ กำหนด

วัตถุประสงค์สอดคลอ้ง

กับโครงการ 

 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสู่การตัง้

งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลอ้งกับแผน

ยุทธศาสตร ์๒๐ ป ี

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) มีความ

สอดคลอ้งกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่ง

ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์

สอดคลอ้งกับความเปน็มาของโครงการ สอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการดำเนนิงานตอ้งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ มีความเปน็ไปได้ชัดเจน 

มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายตอ้ง

ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคอือะไร มผีลผลิตอยา่งไร 

กลุ่มเป้าหมาย พื้นทีด่ำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนนิงานอธิบายให้ชัดเจน

ว่าโครงการนี้จะทำทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคอื

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุม่ ให้บอกชัดลง

ไปว่าใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคอืกลุ่มเปา้หมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลอ้งกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถใน

การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) การสรา้งโอกาส

ความเสนอภาคและเทา่เทียมกันทางสงัคม (๕) การสรา้งการเติบโตบน

คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้เกดิความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยดึคนเป็นศูนย์กลาง

พัฒนา (๓) ยึดวสิัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผล

สัมฤทธิ์อย่างจรงิจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ

ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ

การหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคน

ตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอยา่งมคีุณภาพ (๓) 

การลดความเลื่อมล้ำทางสงัคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม

อย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบรหิารราชการแผ่นดนิที่มี

ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๑๖๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลอ้งกับ

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรอืการเสรมิสรา้ง

ให้ประเทศชาตมิั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง

เศรษฐกจิไปสู่ Value-Based Economy หรอืเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์

ไปสู่สนิคา้เชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลย ีความคดิ

สรา้งสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิคา้

ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถงึโครงการที่เตมิเต็มดว้ยวิทยาการ 

ความคดิสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิัย

และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้าน

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนดิขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึง่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึง่ไมส่ามารถแยกส่วนใด

ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

โครงการเช่ือมต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้

กำหนดขึน้เป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนนิการภายใต้พืน้ฐานความพอเพยีงที่ประชาชน

ดำเนินการเองหรอืร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกดิความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่

จะให้ทอ้งถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถงึหลักสำคัญ ๕ ประการใน

การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุตธิรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง

ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี

ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 

  



~ ๑๖๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ได้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ

กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 

คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล

หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า

วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี

ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน

ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) 

ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก

ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์

และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภา

รวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งใน

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการ

พรรณนา ดังนี้ 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๖๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

             (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2566-2570) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2566-2570)   

ยุทธศาสตร์ 

อปท.  

ในเขตจังหวดั 

2566 2567 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

        

  

2.ดา้นการ

วางแผน การ

ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมการ

ลงทุน การ

ท่องเท่ียว     

พณชิยกรรม

และเศรษฐกิจ

ฐานราก 

        

  

๓.  ด้านการ

พัฒนาสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข 

        

  

4.ด้านการ

บริหารจัดการ

และการ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

        

  

5.ดา้นศลิปะ 

วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

        

  



~ ๑๖๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

6.  ดา้นการ

พัฒนาการ

บรหิาร

จัดการท่ีดีใน

องค์กรการ

ส่งเสริม

ประชาธิปไตย

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

        

  

รวม           

 

สรุปรายงานผลการดำเนนิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเปน็ร้อย

ละของ

แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ

ข้อบัญญัต+ิ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตัง้ในขอ้บัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงนิสะสม   

๔ จัดทำแผนการดำเนนิงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนนิการได ้

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ

ในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 



~ ๑๖๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

แบบที่   ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนนิการ)  

    

 

๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย   น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหาย

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  

ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที    

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่า

ต่อชีวิต ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่

เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การ

ป้องกัน  ลงพืน้ที่ระงับการ เกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคน

รายได้ น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลอืประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผูม้ี

รายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จา้งเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมรีายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพืน้ที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่

พบรายงานว่ามีผูต้ิดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การ

รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว

ทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื่น   

 

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



~ ๑๗๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต   จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ ในตำบล จะเห็นว่า

ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  

สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/

น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาก

ปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข 

ทำให้มกีารเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมจีำกัด

ไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 








