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องค์การบรหิารส่วนต าบลองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน      

หมู่ที่ หมู่ที่ 33    ต าบลต าบลทุ่งมนทุ่งมน    อ าเภออ าเภอค าเขื่อนค าเขื่อนแก้วแก้ว    จังหวัดจังหวัดยโสธร 35110ยโสธร 35110  

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822         

ต ำบลทุ่งมนเป็นต ำบลน่ำอยู่ ปกครองโดยธรรมำภิบำล  

ประสำนกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร 





  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

ค าน า 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนัน้  เพื่อให้การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งมน  ต้องด าเนนิการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้  โดยได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา

หมูบ่้านหรอืแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล

น ามาวิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑/

๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้

ต่อไป   

                                           คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

                                           วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑๑  

 

 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

1.1 ที่ตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของอ าเภอค าเขื่อนแก้วและอยู่ห่าง

จากอ าเภอค าเขื่อนแก้วประมาณ  15  กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิน้    61    ตารางกิโลเมตร หรอื  

36,375  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนอื  จรดกับต าบลศรฐีาน อ าเภอป่าติว้  จังหวัดยโสธร   

  ทิศใต้  จรดกับต าบลดงเจริญ   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร   

  ทิศตะวันออก  จรดกับต าบลเหล่าไฮ  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

  ทิศตะวันตก  จรดกับต าบลย่อ  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 

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

(2)  ส่วนกลาง ได้แก่  หมู่ที่  3,7  บ้านทุ่งมน   

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

  1.2  สภาพทางภูมศิาสตร์    แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ 

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

หมูท่ี่  3,7  

บ้านทุ่งมน ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลาง และทางดา้นทิศตะวันตกของต าบลทุ่งมน  

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

ที่  6  บ้านดู่  ตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของต าบลทุ่งมน  

 1.3  สภาพภูมอิากาศ ลักษณะภูมอิากาศของต าบลทุ่งมนจะแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ 

1.  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี  มีลักษณะอากาศร้อน มี

อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35  C - 36   Cมีฝนตกบ้างเล็กน้อย 

  2.  ฤดูฝน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน ของทุกปี   มีลักษณะอากาศรอ้น

ชืน้ ฝนตกชุกตลอด 

3.  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีลักษณะอากาศ

หนาวมีอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 14    C-15    C  มีฝนตกน้อยมาก 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



~2 ~ 
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2.ด้านการเมือง    

 1.  ด้านการเมอืง  องค์การบริหารส่วนต าบล  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่

จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งประกาศในราช

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

บุคคล   

 

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

****ข้อมูล  มถิุนายน  2562 

     

   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 586 539 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 2,110 2,028 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 317 378 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 3,013 2,945 ทั้งสิ้น  5,958  คน 
 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโซง 393 358 751 229 นายสิริบูรณ์  สว่างแสง 

2 บ้านเหลา่โป่ 372 413 785 253 นายเทวา  พจิารณ ์

3 บ้านทุ่งมน 412 369 781 260 นายธนพงษ์  เขาทอง 

4 บ้านโพนสมิ 384 351 735 223 นายปกรณช์ัย  สีอ่อน 

5 บ้านมะพริก 356 324 680 168 นายอดิษร  มิ่งขวัญ 

6 บ้านดู ่ 207 202 409 106 นายส านวน    ยวนยี 

7 บ้านทุ่งมน 470 493 963 275 นายเฉลิมเกียรต ิทองดี 

8 บ้านโซง 216 206 422 140 นายเกษตรศลิป์  ค าวังภ์ 

9 บ้านมะพริก 208 229 437 107 นายสังคม  สิงห์ครุธ 

รวม 3,018 2,948 5,963 1,761  

2.  ด้านการเมือง 
 

3. ด้านประชากร 
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1. การศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มสีถานศกึษา  ดงันี้ 

      1.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน  3  แห่ง 

                 1.1  โรงเรียนโซง เหล่าโป่วิทยา 

   คร ู  จ านวน 1     คน 

   นักเรียน  จ านวน     228   คน 

    ชาย จ านวน     116  คน 

    หญิง จ านวน     112   คน 

      1.2    โรงเรียนบ้านทุ่งมน  

   คร ู  จ านวน       16    คน 

   นักเรียน  จ านวน   200  คน 

    ชาย จ านวน   106  คน 

    หญิง จ านวน     94  คน 

   1.3  โรงเรียนบ้านมะพริก ดู่ โพนสิม 

   คร ู  จ านวน 18      คน 

   นักเรียน  จ านวน 328    คน 

    ชาย จ านวน 196   คน 

    หญิง จ านวน    131   คน 

        2.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก            จ านวน  4  แห่ง 

   2.1  ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโซง 

   คร ู  จ านวน     3        คน 

   นักเรียน  จ านวน     50      คน 

    ชาย จ านวน   28      คน 

    หญิง จ านวน  22      คน 

3 

2.2  ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งมน 

   คร ู  จ านวน     3        คน 

   นักเรียน  จ านวน     47      คน 

    ชาย จ านวน 27       คน     

    หญิง จ านวน    20       คน 

      2.3ศูนยอ์บ รมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโพนสมิ 

   คร ู  จ านวน     2       คน 

   นักเรียน  จ านวน    24      คน 

    ชาย จ านวน 15     คน 

    หญิง จ านวน  9      คน 

4. สภาพสังคม 
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   2.4  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก 

   คร ู  จ านวน     3      คน 

   นักเรียน  จ านวน     45    คน 

    ชาย จ านวน  22    คน 

    หญิง จ านวน  23    คน 

  3.  ศูนยก์ารเรียนชุมชน    จ านวน  1   แห่ง 

   คร ู  จ านวน  2         คน 

   นักเรียน  จ านวน  85       คน 

    ชาย จ านวน  45       คน 

    หญิง        จ านวน  40       คน 

  4.  ท่ีอ่านหนังสอืหมู่บ้าน  จ านวน  5  แห่ง 
   

2.  การสาธารณสุข 
     สถานีอนามัยในเขตต าบลทุ่งมนมี  จ านวน  2  แห่ง  คือ   

  6.1  สถานีอนามัยบ้านทุ่งมน     มีเจ้าหนา้ที่ประจ าสถานีอนามยั    จ านวน    3  คน  

  6.2  สถานีอนามัยบ้านโพนสมิ   มีเจ้าหนา้ที่ประจ าสถานีอนามยั    จ านวน    2  คน   

  6.3  อสม.ประจ าหมู่บ้านจ านวน  75  คน 

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

(2)  ลูกเสอืชาวบ้าน  2  รุ่น 430     คน  

(3)  กลุ่มอาชพี      9      กลุ่ม  

(4)  กลุ่มร้านคา้ชุมชน                 3      กลุ่ม  

   4. อาชญากรรม  

  ไม่มกีารก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มแีตค่ดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป  

     5. ยาเสพติด  

  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแตไ่ด้รับการบ าบัดจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

     6. การสังคมสงเคราะห์  

  1.มกีารสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ ให้แก่ ผู้ติดเชือ้เอดส์ 2 ราย / ผูพ้ิการ190 ราย 

/ ผูสู้งอายุ 773 ราย 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการท าบัตรผูพ้ิการ 

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 

1.  การคมนาคม 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ตัง้อยู่หา่งจากอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ประมาณ  15  

กิโลเมตร  มถีนนเข้าออกระหวา่งต าบลทุ่งมนและอ าเภอ  2  สาย คือ 

    (1)  ทางหลวงชนบทสาย  ยส 2002  แยกทางหลวงหมายเลข  23  ถึงบ้านนิคม   เขตต าบลศรีฐาน  อ าเภอป่า

ติ้ว  จังหวัดยโสธร  ทางเขา้บา้นทุ่งมน ตามถนนสายบ้านทุ่งมน  -  โพนสิม  ต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัด

ยโสธร 

    (2)  ทางหลวงชนบทสาย  ยส  2007  แยกทางหลวงหมายเลข  23  -  บ้านหนองคู  ต าบลหนองคู  อ าเภอค า

เขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ทางเขา้ถนนสายบ้านโซง  -  บ้านทุ่งมน   

 2 .  การโทรคมนาคม 
        (1)  โทรศัพท์หมู่บ้าน  จ านวน   1   แห่ง 

        (2)  โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   11 แห่ง 

3.  การไฟฟ้า 
     การไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมูบ้่านท้ัง  9  หมูบ้่าน  

4.  แหล่งน้ าธรรมชาติ  
      (1)  ล าน้ า, ล าห้วย  จ านวน  1  แห่ง  

      (2)  บึง, หนอง  และอื่น ๆ  จ านวน  4  แห่ง  

5.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
      (1)  บ่อบาดาล  จ านวน  4  แห่ง  

      (2)  คลองสง่น้ า จากโครงการ คพต. จ านวน  1  แห่ง 

      (3)  ประปาหมูบ้่าน  จ านวน  2  แห่ง 

 

6. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
 

6.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98  

       สถาบันและองคก์รทางศาสนา   จ านวน  8  แห่ง คือ 

(1)  วัด  จ านวน  5  แห่ง 

(2)  ส านักสงฆ ์ จ านวน  3  แห่ง 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาครติส ์ รอ้ยละ  1 

-ผู้นับถือศาสนาอิสลาม     รอ้ยละ  1 

      6.2 ประเพณีและงานประจ าป ี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดอืน มกราคม 

-  ประเพณีบุญข่าวจี ่   ประมาณเดอืน  กุมภาพันธ์ 
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8. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 

-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดอืน มนีาคม 

-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน   ประมาณเดอืน พฤษภาคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต ์   ประมาณเดอืน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดอืน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดอืน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

6.3 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิน่ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเคร่ืองจัก

สารใชส้ าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลีย้งไหมและการทอผ้าไหม  วธีิการทอเสื่อจากต้นกก  และวธีิการจับปลา

ธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอสิาน    

6.4 สินคา้พืน้เมอืงและของท่ีระลึก 

ประชาชนในเขต อบต.ได้ผลิตของใชพ้ื้นเมอืงขึ้นใชใ้นครัวเรือนและเหลอืเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อท่ี

ทอจากต้นกก  ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เคร่ืองจักรสานท่ีท าจากไมไ้ผ่      
 

 

7.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ  ได้แก่ 

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

ลักษณะเป็นป่าไม้ผลัดใบ  ไมท่ี้พบ  เชน่  ไมย้าง  ไมม้ะค้า  ไมเ้นื้อแข็ง 

2.  สัตว์ป่า  เนื่องจากลกัษณะพื้นท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ สัตว์ป่าท่ีพบ  เชน่  กระรอก  กระแต  พังพอน  

กระตา่ย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสตัวป่์าเหลา่นีม้จี านวนนอ้ยลงบางชนิดก็สูญพันธ์ไปแล้ว  เพราะมกีารลา่สัตวโ์ดยไมค่ านงึถงึ

การสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.  สัตว์เลีย้ง   ท่ีเลีย้งไว้เป็นอาหารและเพื่อการคา้  เช่น  กระบือ  วัว   สกุร  เป็ด  ไก่  ปลา   

4.  แหลง่น้ าตามธรรมชาติ    คือ  ห้วยถ่ม   หนองแวง  หนองโก  หนองบัว หมูท่ี่  3  บ้านทุ่งมน  และ หนองบ่ัว 

หมูท่ี่  5  บ้านมะพริก    หนองแค  และอ่างวังตระเขน้อ้ย 

 

 

 

ประชากรในเขต   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร เช่น  ท านา   

ท าไร่ (พื้นท่ีปลูกในการท าไร่คอื มันส าปะหลัง , แตงโม, ข้าวโพด  และแตงไทย)   หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน มดีังนี้ คือ 

       (1)  ร้านคา้เอกชน   จ านวน   36   แห่ง 

       (2)    ป๊ัมหลอด   จ านวน     10   แห่ง 

       (3)   โรงสี    จ านวน     32   แห่ง 

       (4)  ร้านคา้ชุมชน   จ านวน       8         แห่ง 

       (5)  โรงผลิตปุ๋ย   จ านวน       1         แห่ง     
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       (6)  ร้านซ่อมรถ   จ านวน        8        แห่ง 

       (7)  ร้านรับซื้อมัน   จ านวน        5        แห่ง 

       (8)  ร้านตัดผม   จ านวน        3        แห่ง 

      (9)  โรงเย็บผ้า    จ านวน        1        แห่ง 

      (11)  ร้านอาหาร   จ านวน        2        แห่ง 

      (12)  โรงเลีย้งสัตว ์   จ านวน        4         แห่ง 

      (13)  โรงดอง               จ านวน        1         แห่ง 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า)

9.1ข้อมูลพื นฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

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

 อ าเภอลุมพกุ  จังหวดัอุบลราชธานี 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 าใหก้ารเดินทางติดต่อราชการของชาวบา้นกับอ าเภอลุมพกุ

ที่เดินทางด้วยเทา้  หรือเกวยีน  ยากล าบาก  จึงขอย้ายไปขึ้นกับต าบลตาดทอง  อ าเภอยโสธร  จังหวดัอุบลราชธานี  ในช่วงเวลาเปล่ียนแปลง

การปกครอง  โดยมีผู้น าชุมชนต าบลโซง  ชื่อ  ขุนโซงสิทธกิารผู้น าต าบลที่ได้รับโปรดเกล้ายุคสมัยสร้างบา้นแปลงเมือง  ต าแหน่งผู้น าต าบลโซง 

ฐานะเทยีบเทา่หวัหน้ากองนอก  เก็บส่วยสาอากร  และต่อมาสักเลขน าคนเข้าเปน็ทหารสมัยกรุงธนบรีุและได้เสียชีวติลงท าใหข้าดผู้น าจึงท าใหยุ้บ

ต าแหน่งพร้อมยุบต าบลโซง  ท าให ้เกิดการแบง่เขตการปกครองใหม่ โดยบา้นโซง  บา้นเหล่าโป ่ และบา้นทุ่งมนขึ้นตรงต่อต าบลย่อ  บา้นโพนสิม  

บา้นมะพริกขึ้นตรงต่อต าบล กู่จาน  บา้นโซงหมู่ที่  1   ,  2  ได้เปล่ียนเปน็บา้นเหล่าโปห่มู่ที่  2  ต่อมาอ าเภอยโสธรได้ยกฐานะเปน็จังหวดัยโสธร

 จึงได้แบง่เขตการปกครองใหม่  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 าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร 

9.2  ข้อมูลด้านการเกษตร

 1.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นโซง หมู่ที่ 1 ต าบล  ทงุมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

จังหวดั 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

238

6 200 10,000 8,000   

20

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

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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

495

ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่)

ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย 
จ านวน

199 400 2,500   2,800   

800

3,000                 

ประเภทของการท าการเกษตร

5,000   7,500   8,000   160
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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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 3 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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

(บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

5,000   10,000 

10

5 2000

5,000   6,600   

535

15 300 7,000   6,000   

80

150 4,000   

248 600 4,000   5,000   

จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่)

170

2,700                 

ประเภทของการท าการเกษตร
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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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นโพนสิม หมู่ที่ 4 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

386                    

176 600 3,000   8,000   

500

200 5,000   4,000   8,000   

50 300 8,000   10,000 

60

270

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 
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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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นมะพริก หมู่ที่ 5 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

พื้นที่ทั้งหมด ไร่

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

ไร่

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

176 5,000   4,000   8,000   

400

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 



 -13 -

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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

130 4,000   4,500   6,400   

149 500 5,000   8,000   

1000

400
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6.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นดู่ หมู่ที่ 6 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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

5,000   4,000   8,000   

160

ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

800                    

100 550 2,000   4,950   

400

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย 

60
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7.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 7 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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

1600

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

200 5,000   5,000   7,500   

240 400 2,500   3,200   

1540

3,250                 
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8.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นโซง หมู่ที่ 8 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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

91 5,000   5,000   8,000   

600

100 400 3,500   4,000   

700

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

2,000                 
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9.หมู่บา้น/ชุมชน บา้นมะพริก หมู่ที่ 9 ต าบล  ทุ่งมน อบต. ทุ่งมน อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว

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 ไร่อ้อย ครัวเรือน กก./ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่

ไร่

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

ไร่

ไร่มันส 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

70 5,000   3,500   8,000   

400

800

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน
ผลผลิตเฉล่ีย ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย ราคาขายโดยเฉล่ีย

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

2,000                 

95 550 3,000   6,000   
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  7.3  :  ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร

1.บา้นโซง  หมู่ที่ 1

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

/

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมาความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตรแหล่งน้ า

ทางการเกษตร

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง

/ /

/ /

/ /

/ /

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

ร้อยละของ
ไม่ทั่วถึง
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2.บา้นเหล่าโป ่ หมู่ที่ 2

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
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3.บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 3

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)หนองบวั

6.2)

6.3)

6.4)

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง

/ /

/ /

/

ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี
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4.บา้นโพนสิม  หมู่ 4

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ 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 ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
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5.บา้นมะพริก  หมู่ที่ 5

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)น้ าทรัพย์ น้ าซึม

6.2)น้ าบอ่

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ 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 ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/ /

/ /

/ /
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6.บา้นดู่  หมู่ที่ 6

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

/

/

/

/

/

/

/

/

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

/

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /
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7.บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 7

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)อา่งน้ าหนอง

สร้างแข้

6.2)

6.3)

6.4)

/

/

/

/

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/ / / /
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8.บา้นโซง  หมู่ที่ 8

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

/

/ /

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/ /
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9.บา้นมะพริก  หมู่ที่ 9

3.1) ปริมาณน้ าฝน

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ

1.แมน่้ า

2.หว้ย/ล าธาร

3.คลอง

4.หนองน้ า/บงึ

5.น้ าตก

6.อื่นๆ(โปรดระบุ

6.1)

6.2)

6.3)

3.3) แหล่งน้ าทีม่นุษยส์ร้างขึน้

1.แกม้ลิง

2.อา่งเกบ็น้ า

3.ฝาย

4.สระ

5.คลองชลประทาน

6.อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

/ /

/

/ /

/ /

แหล่งน้ า ความเพยีงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปทีี่ผ่านมา

ทางการเกษตร เพยีงพอ ไม่เพยีง (มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

ความเพยีงพอของน้ าเพื่อการเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร

แหล่งน้ า ล าดับ ตลอดทั้งปี

/ /

ทางการเกษตร ความส าคัญ
เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
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7. 4 ข้อมูลด้านการแหล่งน ้ากิน น ้าใช้ (หรือน ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค)

1.บา้นโซง  หมู่ที่ 1

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

2.บา้นเหล่าโป ่ หมู่ที่ 2

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/ / /

/

/ / /

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/

/ /

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ /

/ /
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3.บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 4

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.บา้นโพนสิม  หมู่ที่ 4

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/

/

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/

/

/

/

/

/
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5.บา้นมะพริก  หมู่ที่ 5

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

6.บา้นดู่  หมู่ที่ 6

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/

/

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ / /

/

/ / /
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7.บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 7

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

8.บา้นโซง  หมู่ที่ 8

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/

/ / /

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/

/ / /

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ / /

/ / /



 - 33 -

9.บา้นมะพริก  หมู่ที่ 9

4.1  บอ่บาดาลสาธารณะ

4.2 บอ่น้ าต้ืนสาธารณะ

4.3  ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.4  ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค)

4.5  แหล่งน้ าธรรมชาติ

4.6  อื่น ๆ ระบุ

4.6.1

4.6.2

4.6.3

/

/ / /

แหล่งน้ า ไม่มี
มี ทั่วถึงหรือไม่

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

/ / /



~ ๓๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

  

 

 
 

 

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

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน

ต่างๆใหส้อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน

ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่

เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

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

ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



~ ๓๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ

ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี

ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ 

ถือวา่อยูใ่นระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ตอ่ปีในช่วงเวลาเกอืบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา 

โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่

ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่

สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย

ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ

สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุม

เพิ่มมากข้ึน แต่ยังคงมปีัญหาเรื่องคุณภาพการใหบ้ริการที่มมีาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็น

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้าน

ความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น

และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ 

และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผา่นมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง

อยา่งรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความ

ต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้อง

เสรมิสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความ

เหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด



~ ๓๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด

ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย

แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะ

ท าให้การพัฒนาประเทศในมิตติ่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการ

คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะ

เป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้าน

เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง

ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน

หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและ

ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การ

ขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลาย

ขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาท

มากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ

เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า

มนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ หุน่ยนต์และโดรน เทคโนโลยี

พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา

ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า

และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ

สร้างความหลากหลายของสินคา้และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวติใหม่ๆ 
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 

๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่

หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ

ประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ

จะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ

ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรี

ในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้าย

แรงงานและการย้ายถ่ินมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ

เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ

ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการ

ย้ายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 

ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท

สังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ

รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่

สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี

ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย

เพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน

และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและขอ้ตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ

เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมาก

ยิ่งข้ึน 

   แนวโน้มเหล่านี้จะกอ่ให้เกดิความท้าทายตอ่การพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ง

ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก

ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์

ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว

และคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ

สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นได้ หากไมม่ีมาตรการที่มปีระสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผนั

ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์

ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทัง้การจ้างงานและอาชีพทีจ่ะมรีูปแบบและลักษณะงานที่

เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงาน

ในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  

ก่อใหเ้กดิความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ

ทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็น

เมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ

แปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ

ประเทศมีความซับซอ้นมากยิ่งข้ึน 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ

พัฒนาประเทศอยา่งมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมียุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ครอบคลมุ

ทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ใน

รูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาทีเ่ปน็การด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมติิการพัฒนามีความ

เกี่ยวขอ้งซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 

และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวใหส้ามารถด าเนินชวีิตได้

อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
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และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพรอ้มกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรยีนการสอน และการ

พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ 

โครงสรา้งพื้นฐาน รวมทั้งการใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศ

ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบน

พื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ

เหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องใหค้วามส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน

พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ 

และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการ

มีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง

ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้

ความส าคัญของการรวมกลุ่มความรว่มมอืกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพือ่กระชับ

และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง

เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ

มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย

จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี

เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิด

ความรักความสามัคคี และลดความขัดแยง้ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้อง

ค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่าง

จากปัจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 

สภาพภูมอิากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลใหป้ระเทศไทยจ าเป็นต้องมี

การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้อง

ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน

เชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนด

วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาอยา่งบูรณาการบนพืน้ฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ 

และปรับปรุงแกไ้ขจุดออ่นและจุดดอ้ยต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเปน็เป้าหมายใหญ่

ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ

ยุทธศาสตร ์ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พเิศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวันออกเพื่อใหก้ารพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อยา่งมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยนื 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น

ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ

เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรติและศักดิ์ศรี  

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี

ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี

ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี

การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี

ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมี

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน

ประเทศมคีวามเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและ

ตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
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บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมภิาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ

ท าธุรกิจ 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 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขง่ขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
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(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาต ิ

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสรา้งมูลค่า 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๔ โครงสรา้งพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(๕) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(๔) การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างตอ่เนื่อง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

(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 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่

ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง

เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 

ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนด
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วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ

เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่

ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ

พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่

ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ 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 

ยุทธศาสตรต์ามกรอบยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตรท์ี่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๔.๒ ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๔.๕ ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่ง และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  
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๔.๘ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  

๔.๙ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

๔.๑๐ ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัต ิ 

๕.๑ หลักการ  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

๕.๓ การตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับ

ทบทวน 

๑. สภาพทัว่ไป  

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘

◦๒๗' เหนอื และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดตอ่กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 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 ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง 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 จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัด

เลย  



~ ๔๕ ~ 
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๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ 

จ าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 

๖๐.๕ และพื้นที่ใชป้ระโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรอืร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุม้น้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ

อาหาร ใต้ดินมเีกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จงึมขี้อจากัดต่อการใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุม่นา้ขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แมน่้าชี มีความ

ยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นนา้ที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแมน่้า

มูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้ว

ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนีย้ังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลานา้อูน ลานา้

สงคราม ลาเสียว ลานา้เลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งนา้ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ใน

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

เกณฑเ์ฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรตอ่ช่ัวโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมี

ตั้งแตเ่ค็มจัด กร่อย และจดื เนื่องจากพืน้ที่ในแอง่โคราชและแอง่สกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะ

น้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในป ี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีพืน้ที่ป่าไม้ 

จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรอืร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่ง

ยังต ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมพีืน้ที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วน

ใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบรกิารสาธารณูปโภค  

๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและ

เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีน 

ตอนใต้  

๒.๑.๑ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

๒.๑.๓ เส้นทางใหมเ่ศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  

๒.๓ สนามบิน  

๒.๔ ด่านชายแดน  

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 



~ ๔๖ ~ 
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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 

๔.๑ ประชากร จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี  

๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรอืร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึน้จาก ๒๑.69 ล้านคน ใน

ปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่า

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 เป็นรอ้ยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรูร้ะดับมัธยมตน้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ใน

ปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็น

ร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อย

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

นปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี  

๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทกุจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบัน

วทิยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

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



~ ๔๗ ~ 
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โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 

(รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และภัยพิบัต ิ 

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 โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่า

ไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัด

อุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจาน

วนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหมป้่า จ านวน 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

ต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ

พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนา

ความรู ้ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใชป้ระโยชน์จากโครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
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คมนาคมขนส่งและพืน้ที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้าง

กิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับ

พืน้ที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอสีานสู่มติิใหม่ใหเ้ป็น 

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  

๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชวีิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของอนุภูมภิาคลุ่มแมน่้าโขง 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

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  

ล้านบาท  

(ป ี2559)  

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากวา่  

รอ้ยละ 

3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  

รอ้ยละ 3.5ต่อ

ป ี 
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สัมประสิทธิ์ความไม่

เสมอภาค (Gini 

Coefficient)ในการ

กระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  

(ป ี2560) 

ลดลงต่ า

กวา่ 

0.446 

ลดลงต่ า

กวา่ 

0.446 

ลดลงต่ า

กวา่ 

0.446 

ลดลงต่ า

กวา่ 

0.446 

ลดลงต่ ากวา่  

0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตอย่างยั่งยืน 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา

คุณภาพชวีิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

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  ศรีสะเกษ  

อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี 

วิสัยทัศน์    “หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน” 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่มจังหวัด 

2. ขยายฐานการลงทุนไปสู่เพื่อนบ้าน 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 

1. การผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตรโดยปรับโครงสรา้งและสร้างหุน้ส่วนการผลิตกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

2. การท่องเที่ยวและบริการ  โดยสร้างหุ้นส่วนการท่องเที่ยวและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3. พัฒนาสนิค้า  OTOP   

แผนงานโครงการส าคัญ 
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1. โครงการส่งเสริมการผลติวัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อย้ายฐานการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. โครงการพัฒนาด่านชายแดน  ได้แก่  การพัฒนาเมืองใหมช่่องสะง า  และด่านช่องเม็กในลักษณะ  

One Stop Service   

3. โครงการส่งเสริมเขต  Special  Border  Economic  Zone  เพื่อการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร   

4. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน 

5. โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  เพื่อการพัฒนาระบบหักบัญชี  (Account  Trade)   

6. โครงการพัฒนาสินค้า  OTOP  สนับสนุนการท่องเที่ยว 

7. โครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลก  โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน

กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑท์่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

9. โครงการ  Cluster  Cities  โดยสร้างความรว่มมอืระหว่างเมอืงคู่  Cluster  Cities  ระหว่างไทย – ลาว 

– กัมพูชา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 

                จังหวัดยโสธรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป   ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด    โดย

น ามาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (ข้อจ ากัด / 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 รวมทั้งได้น าแผนพัฒนา

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

 เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี ้ 

1. วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

     “ยโสธร เมืองแห่งวถิีอีสาน เกษตรอินทรยี์ก้าวไกล” 

- พันธกิจ จากวิสัยทัศนก์ารพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2561 - 2564)  สามารถก าหนดพันธกิจ    

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องรว่มกันด าเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัดยโสธร 
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ให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได ้ 3  พันธกิจ  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

(2) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความเป็น

ชุมชนอีสาน  โดยเน้นการรณรงคใ์ห้ ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่ง

มีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้าน

อุดมศกึษาในจังหวัด   

(3) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมกีารด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์    จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อก าหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ 1.  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ล าดับที ่ 2.  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ

ท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ 3.  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  3 ยกระดับคุณภาพชวีิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

ล าดับที ่ 4.  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.  การก าหนดเป้าประสงค์   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) จ านวนสินคา้และผลติภัณฑเ์กษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด)  

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ปี) 

3.1.3  กลยุทธ์  

1) สร้างกระแสการรับรู้และการมสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   และเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชนใ์นพื้นที่เต็มศักยภาพ 
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3) เพิ่มความสามารถในการรับซือ้และส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิต

สินค้า  เกษตรอินทรีย์  

4) เพิ่มตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  : ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ

ท่องเที่ยว  

3.2.1 เป้าประสงค์  

“ประชาชนมอีาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น” 

3.2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี) 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

3.2.3  กลยุทธ ์ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 

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

เกณฑม์าตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี) 

2) จ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธร

โมเดล   (เพิ่มขึน้ปีละ 36 หมูบ่้าน/ปี) 

3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มรีายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/

คน/ปี (ร้อยละ 95 ต่อปี)  

4) จ านวน อปท. ที่ได้จัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการ

ผูด้้อยโอกาส)  (เพิ่มขึน้ 10 แห่ง)  

5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  

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

7) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.5/ปี) 
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8) จ านวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/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 และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น” 

3.4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดนิของรัฐได้รับการปกป้องบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้

ฟื้นฟู สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี) 

2) จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

(10,000 ไร่/ปี) 

3) จ านวนพืน้ที่แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาและมีผลผลติสัตว์น้ าเพิ่มขึน้ (5,000 ไร่/

ปี) 

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 

3.4.3  กลยุทธ์  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

   1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

   2.ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว 

   3.การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศกึษา สูค่วามเป็นเลิศ 

   4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2.1) วิสัยทัศน์องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 
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“ต าบลทุ่งมนเป็นชุมชนน่าอยู่ ปกครองโดยธรรมาภิบาล ประสานการมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการ” 

   พันธกิจการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

       พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร ท าเกษตรอินทรีย์ ผลติเกษตรปลอด 

     สารพิษและสร้างการบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเยงในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ

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)  ดา้นการสง่เสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  

6)  ด้านการพัฒนาการะบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

         (2.3) เป้าประสงค์  

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.เพื่อให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวติและดูแลผูด้้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอย่าง

ทั่วถึง   

3.ประชาชนมคีวามสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยกลุ่มอาชีพ 
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5. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสว่นร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

6.ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ด ีและมีส่วนรว่มจากทุก 

ภาคส่วน เพิ่มมากขึ้น 

 (2.4) ตัวชี้วัด 

  1. จ านวนโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆที่อบต. จัดใหม้ีขึ้นในแตล่ะปี 

 2. จ านวนประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้น  

 3. จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรอืนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

 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. จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ มขึ้น 

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรือนตอ่ปี 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

ร้อยละ 80  

 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี  

 8. อบต. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐  
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  (2.6) กลยุทธ์ 

 1. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4. สง่เสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ และ

ผูด้้อยโอกาส 

 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 10. สง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครอืข่าย

ประชาธิปไตย 

 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.  

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 (2.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและ 

มีความยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๑.4  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
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  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า

สูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มดีังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนตเ์พื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย

การเติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้ว

ต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (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 
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

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

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 

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

อ-ีมาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อ-ีคอมเมิรซ์ (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  แผนพัฒนาอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม  ด้านการ

บริหารจัดการอย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแผนพัฒนาอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

๑.  ประวัติความเป็นมา  

  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว เดิมชื่อ “อ าเภออุทัยยโสธร” ยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2453 โดยเจ้าเหลี่ยม ณ จ าปาศักดิ์ เป็นเจ้าเมืองคนแรก พ.ศ. 

2442 เมืองค าเขื่อนแก้ว ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านลุมพุก แขวงเขมราฐธานี พ.ศ.2450 บ้นลุมพุก ตั้งเป็นเมือง

อุทัยยโสธร มณฑลอุบลราชธานี 1 พฤศจกิายน 2453 บ้านลุมพุก อ าเภออุทัยยโสธร มณฑลอุบลราชธานี  

พ.ศ.2456เปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอลุมพุก 

จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 4 เมษายน 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2515 ได้จัดตัง้จังหวัดยโสธร ขึ้น โดยแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอ าเภอค า

เขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 

๒.  ค าขวัญอ าเภอ 

  “เมืองโบราณ ธารสองสาย ย่างรสเด็ด เมล็ดข้าวหอม”  

๓.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  

(๑)  ที่ตั้งอ าเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่  

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
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อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ห่างจากจังหวัดยโสธร  

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

ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท านา ความหนาแนน่ของประชากรโดยเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร   

 ทศิเหนือ ติดตอ่กับอ าเภอป่าติว้  

 ทศิตะวันออก ติดตอ่กับอ าเภอหัวตะพาน (จังหวัดอ านาจเจริญ)  อ าเภอเขื่องใน (จังหวัด

อุบลราชธานี) 

 ทศิใต้  อ าเภอมหาชนะชัย 

 ทศิตะวันตก ติดตอ่กับอ าเภอพนมไพร (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอ าเภอเมืองยโสธร 

  

 
 

(2)  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   ลักษณะทั่วไป เป็นที่ราบ

สูง ทุ่งนาสลับป่าโปร่ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ า มีที่ลุ่มเป็นบางบริเวณ คือ บริเวณลุ่มแม่น้ าชี 

และล าเซบาย ในฤดูแล้ง ห้วย หนองหรือสระ ระดับน้ าจะอยู่ต่ ามากจนถึงแห้งขอด แหล่งน้ าที่ส าคัญมี 2 

สาย คือ 

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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 -แม่น้ าชี ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของอ าเภอ พื้นที่ได้รับประโยชน์คือ ต าบลกุดกุง ต าบลสงเปือย 

ต าบลย่อ และไหลลงสู่แม่น้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 -ล าเซบาย ไหลผ่านทางทิศตะวันออกอ าเภอ พื้นที่ได้รับประโยชน์คือ ต าบลเหล่าโฮ ต าบลกู่จาน 

ต าบลนาค า และต าบลนาแก  

(๓)  ลักษณะภูมิอากาศ 

 -ฤดูแล้ง จะแหง้แล้งมาก อากาศรอ้จัด มีอุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 36 องศาเซลเซียส 

 -ฤดูหนาว มีอุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส 

   -ฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,310 มิลลเิมตร 

๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 

๔.๑  ด้านการปกครอง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ พุทธศักราช  ๒๔๕๗ อ าเภอค าเขื่อนแก้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 

13 ต าบล 115 หมูบ่้าน ได้แก่ 

 1. ต าบลลุมพุก  จ านวน    15 หมูบ่้าน  2.ต าบลย่อ จ านวน    11 หมูบ่้าน 

  3. ต าบลสงเปือย   จ านวน     9 หมูบ่้าน  4.ต าบลโพนทัน จ านวน     5 หมูบ่้าน 

  5. ต าบลทุ่งมน  จ านวน   9 หมูบ่้าน  6.ต าบลนาค า จ านวน     6 หมูบ่้าน 

  7.ต าบลดงแคนใหญ่ จ านวน    13  หมูบ่้าน  8. ต าบลกู่จาน จ านวน    12 หมูบ่้าน 

  9. ต าบลนาแก  จ านวน     8 หมูบ่้าน  10.ต าบลกุดกุง จ านวน       7 หมูบ่้าน 

11. ต าบลเหล่าไฮ จ านวน     6 หมูบ่้าน         12.ต าบลดงเจริญ จ านวน    7   หมู่บ้าน 

13. ต าบลแคนน้อย  จ านวน      7 หมูบ่้าน  

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๔.๒  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๕ แห่ง  อ าเภอค าเขื่อนแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 14 แหง่ ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ครอบคลุมพืน้ที่บางสว่นของต าบลลุมพุก 

 เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ ครอบคลุมพืน้ที่ต าบลดงแคนใหญ่ทั้งต าบล 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลลุมพุก ครอบคลุมพืน้ที่ต าบลลุมพุก (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ต าบลค าเขื่อนแก้ว) 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลย่อ  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลสงเปือย  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนทัน 

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


~ ๖๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลนาค า  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลกู่จาน  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลนาแก  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดกุง  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลเหล่าไฮ 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนน้อย 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเจรญิ  

 ๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  มีสว่นราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพืน้ที่เป็นจ านวนมากถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง

การบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน  ดังนี้ 

๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังน้ี    

 ที่วา่การอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานที่ดนิจังหวัดยโสธร สาขาค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่ สาขาค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 สถานีต ารวจภูธรค าเขื่อนแก้ว 

 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

๕.๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ม ี 5  หน่วยงาน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาค าเขื่อนแก้ว 

 ที่ท าการไปรษณีย์ค าเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110 

 ที่ท าการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาค าเขื่อนแก้ว 

 ธราคารออมสิน สาขาค าเขื่อนแก้ว 

 

 



~ ๖๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

๕.๓  ธนาคารหรอืสถาบันการเงิน 

๑)  ธนาคาร  จ านวน  3  แหง่  คอื  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,

ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย 

       ๒)  สหกรณ์ในพื้นที่  ม ี๑  แหง่  คอื  สหกรณ์การเกษตรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จ ากัด    

๕.๔  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

กลุ่มองค์กรชุมขนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพืน้ที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   มีกลุ่มประเภท

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ดังนี้ 

1.กลุ่มหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 

2.กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกแตงโมหวาน ปลอดสารพิษอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

๖.  ประชากร 

     ๖.๑  จ านวนประชากรทั้งหมด  66,876 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  19,826   ครัวเรือน  แยก

ตามพืน้ที่ดังนี ้ 

 

ที ่ ต าบล  ครัวเรอืน   จ านวนประชากร  

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

6 นาค า               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 เหลา่ไฮ             817          1,465            1,368        2,833  

 

 



~ ๖๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ที ่ ต าบล  ครัวเรอืน   จ านวนประชากร  

       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 : ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   ( ณ มิถุนายน  2562) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   

๑.  วิสัยทัศน์อ าเภอ 

“ค าเขื่อนแก้วเมืองน่าอยู่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรอินทรีย์ครบวงจร” 

๒.พันธกิจ 

 1.สนับสนุนและผลักดันให้อ าเภอมคีวามโดดเด่นและชัดเจด้านการรณรงค์ใหค้วามส าคัญกับการ

ด ารงชีวติ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดี กินด ีมรีายได้ ลดรายจ่าย 

 2.ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมคิุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

3.เป้าประสงค์ 

๑)  เพื่อให้รายได้การขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

๒)  เพื่อให้ประชาชนมีภูมปิัญญาวัฒนธรรม ประเพณีอีสานที่เข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

๓)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีมคีวามมั่นคง มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมมี

ความสงบเงียบเรียบร้อย 

๔)  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎร์

รัฐร่วมพัฒนา 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๒  :  ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้าการ

ท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๓  :  ยกระดับคุณภาพชีวติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๔  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 



~ ๖๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 เป้าประสงค์ 

  ๑)  เพื่อให้รายได้การขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น   

    กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลติ การแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภัยและ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

   กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านเกษตร  

  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตร 

อินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี  

และการค้าการท่องเที่ยว  

                 เป้าประสงค์  

๑)  ประชาชนมีภูมปิัญญาวัฒนธรรม ประเพณีอีสานที่เข้มแข็ง มอีาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์  

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสาน 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  ๔  สง่เสริมและพัฒนาผูป้ระกอบการค้าและบริการให้มคีวามสามารถในการ 

แขง่ขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชวีิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ครอบครัวและชุมชน 

 เป้าประสงค์  

       ๑)  ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีมคีวามมั่นคง มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคม มี

ความสงบเงียบเรียบร้อย  

        กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและเสริมสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  ๒  เสริมสร้างขดีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลผู้ดอ้ยโอกาส 

กลยุทธ์ที่  ๕  เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

              กลยุทธ์ที่  ๖  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 



~ ๖๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            

 เป้าประสงค์ 

๑)  สิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหลง่น้ าอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ราษฎรร์ัฐร่วมพัฒนา 

 กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  ๑  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

  กลยุทธ์ที่   2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบมีส่วนรว่ม  

 

 

 2.1 วสิัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

      “ต าบลทุ่งมนเป็นชุมชนน่าอยู่ ปกครองโดยธรรมาภิบาลประสานการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ” 

   พันธกิจการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

        พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร ท าเกษตรอินทรีย์ ผลติเกษตรปลอด 

  สารพิษและสร้างการบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร    

  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเยงในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ

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) ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  5) ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6)  ด้านการ พัฒนาการะบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ     

ประชาชน 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 



~ ๖๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

         2.3 เป้าประสงค์  

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.เพื่อให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ

ชีวติและดูแลผูด้้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอย่าง

ทั่วถึง   

3.ประชาชนมคีวามสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยกลุ่มอาชีพ 

5. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสว่นร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

6.ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ด ีและมีส่วนรว่มจากทุก 

  ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด 

  1. จ านวนโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่างๆที่ อบต. จัดใหม้ีขึน้ในแต่ละปี 

 2. จ านวนประชาชนในเขต อบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึน้  

 3. จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรอืนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

 7. ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ลดลง  

 8. อบต. ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

  1. อบต. จัดให้มโีครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 



~ ๖๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 2. ประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   

 3. จ านวนผูสู้งอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับ

สิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรือนตอ่ปี 

 6. ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น  

ร้อยละ 80 

 7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 

 8. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 

2.6 กลยุทธ์ 

 1. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 4. สง่เสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้ และ 

 ผูด้้อยโอกาส 

 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 10. สง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครอืข่าย 

 ประชาธิปไตย 

 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.ภายใต้ 

 หลักธรรมาภบิาล 



~ ๖๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

     2.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

3)  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ 

ยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งมน มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์

จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 3.1  การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

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

ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

-  ประชาชนมคีวามพรอ้ม  จะมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

-  การจัดโครงสร้างภายในมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พรอ้มจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 

ความเดือดรอ้นของประชาชน 

   -  มีการประสานรว่มมอืกันระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการ 

ต่างๆ  

   -  ผูน้ าชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 

   -  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผน 

เตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  

   -  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 

            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาที่วางไว้ 

   -  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้  ก่อให้เกิดปัญหาภัย 

ธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   

   -  จังหวัดยโสธร  หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องคก์าร 

บริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดา้น 

เศรษฐกิจ 

-  นโยบายของรัฐบาลในการสง่เสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น   

3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๗๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   

  -  ประชาชนขาดความรู ้ ความเข้าใจ  บทบาทหนา้ที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 

  -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องตอ้งชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

หว้งระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

  -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมจี านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผดิชอบ 

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มจี ากัด 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งมน  นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้  

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต  

1.ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

๑) ไฟฟา้ส่องสวา่ง

ทางและที่สาธารณะ

ยังไม่สามารถ

ด าเนนิการครอบคลุม

พื้นท่ีได้ท้ังหมด 

- ไฟฟา้ - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสวา่ง

เพยีงพอประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมาและปอ้งกันการ

เกิดอาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมาก

ขึน้ระบบระบายน้ ายัง

ไมเ่พยีงพอ  

- ราง/ท่อ

ระบายน้ า 

- พื้นท่ีใน อบต. - มรีางระบายน้ าสามารถระบายน้ า

ได้สะดวก ไมอุ่ดตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็น

ก่อความร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยัง

เป็นถนนดิน ถนน

ลูกรัง และเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ

ในเขต อบต. 

- มถีนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา

สะดวก  

 

 



~ ๗๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชน

ตอ้งการเส้นทางใน

การสัญจรไปมา

เพิ่มมากขึน้และ 

อบต. ไมส่ามารถ

ด าเนนิการได้

เนื่องจาก

งบประมาณมีไม่

เพยีงพอ  

- เส้นทาง

คมนาคม 

- เส้นทางคมนาคมที่

เป็นสาธารณะและ

ประชาชนมคีวาม

ตอ้งการให้ด าเนินการ 

- มเีส้นทางในการคมนาคมเพียงพอ

และ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

 

2.ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

การส่งเสริม

การลงทุน 

การท่องเที่ยว

พณิชยกรรม

และ

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

1) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคา

ตกต่ าระยะทางใน

การขนส่งผลผลิต

ไกลจากแหล่งรับ

ซื้อ  

- การรวมกลุม่

ตอ่รองกับ

พอ่คา้คนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

2) ค่าแรงต่ าค่า

ครองชีพสูงขาด

แคลนการจ้างงาน 

- การเพิ่ม

ค่าแรงให้

เหมาะสมกับ

การท างาน 

- ผู้ประกอบอาชพี

รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับคา่ครอง

ชพี มีการจ้างงานมากขึ้น 

3) ครัวเรือนยังมี

รายได้เฉลี่ยตอ่ปี 

ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 

บาท   

- เพิ่มช่องทาง

ในการประกอบ

อาชีพ 

- ประชาชนท่ีมีรายได้

ต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

- ไมม่คีรัวท่ีตกเกณฑม์าตรฐาน

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

ไมไ่ด้รับการศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงกวา่ขั้น

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณใน

การศึกษา ครอบครัว

ยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน

เขต อบต. 

- มสีื่อการเรียนการ

สอนท่ีพอเพยีง  เด็ก

นักเรียนได้รับ

การศึกษาที่สูงขึน้ มี

งบประมาณใน

การศึกษาเล่าเรียน 

4) เด็กและผู้สูงอายุบาง

ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่

ตามล าพัง และรับภาระ

ในการดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแล

เด็กและผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ได้รับการดูแลท่ีด ี

5) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ

ชว่ยเหลอืในด ารงชีวิต 

- การได้รับการดูแลผุ้

พกิาร 

- ผู้พิการในเขต 

อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ

ชว่ยเหลอืในการ

ด ารงชวีติและท่ัวถึง 

6) ประชาชนในพื้นท่ีบาง

รายมท่ีีอยูอ่าศัยไม่ม่ันคง

แข็งแรง 

- ท่ีอยูอ่าศัย - ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีได้รับความ

เดอืนร้อนเร่ืองท่ีอยู่

อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความชว่ยเหลอื

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  

7) มีการระบาดของโรค

อุบัตใิหม ่โรคระบาด 

โรคติดตอ่ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพืน้ท่ีไม่มกีาร

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม ่ ดรคระบาด  

โรคติดตอ่ 

8) ประชาชนในพื้นท่ี

ป่วยเป็นโรคเรือ้รัง

แนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น เช่น 

เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจาก

การเจ็บป่วย 

9) ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนทราบและ

สามารถเลอืกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง 



~ ๗๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 2.ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

การส่งเสริม

การลงทุน 

การท่องเที่ยว     

พณิชยกรรม

และ

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

10) มีการขยายตัว

ของประชากรเพิ่ม

มากขึ้นท าให้เกิด

การขยายตัวของ

อาคารบ้านเรือน

ท าให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

บ้านเรือนการพิจารณาออก

ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ

ก่อสร้างอาคาร 

11) เยาวชนและ

วัยรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง

ลามก บุหร่ี เหลา้ 

สาเสพติด และ

ท้องก่อนวัยอัน

สมควร     

- เยาวชนและ

วัยรุ่นใชเ้วลา

วา่งให้เป็น

ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่นใน

เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมอีนาคตที่ดี 

๑2) ประชาชนกร

อายุตัง้แต ่๓๕ ขึน้

ไป ไมไ่ด้ตรวจ

สุขภาพประจ าป ี 

- การได้รับ

การตรวจ

สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 

อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึน้

ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึน้ไปไดรั้บ

การตรวจสุขภาพทุกคน  

13) ในเขต อบต. 

ไมม่แีหลง่

ท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

- การ

ท่องเท่ียว 

- ในเขต อบต. - มแีหลง่ทองเท่ียวในเขต อบต. และ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่ม

มากขึ้น 

 14) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคา

ตกต่ าระยะทางใน

การขนส่งผลผลิต

ไกลจากแหล่งรับ

ซื้อ  

- การรวมกลุม่

ตอ่รองกับ

พอ่คา้คนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 



~ ๗๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

 1๕) ประชาชนไม่มี

การวางแผนในการ

ด าเนนิงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต

เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวางแผนการ

ด าเนนิงานได้เอง 

 1๖) ขาดแหล่งเงิน

ลงทุนในการท า

กิจการและ

ประกอบอาชพี 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 

อบต. 

- มแีหลง่เงินทุนในการท ากิจการและ

ประกอบอาชพี 

 

3) การ

พัฒนาสังคม

อยู่เย็นเป็น

สุข 

๑) มกีารท าลาย

และลักขโมย

ทรัพย์สนิของ

ประชาชนและ

ราชการรวมท้ังเกิด

การทะเลาะวิวาท

กันในชุมชน  

- การรักษา

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของ

ประชาชน 

- ประชาชนและสว่น

ราชการ 

- มกีารป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ

ประชาชนละสว่นราชการ เชน่ การ

ตดิตัง้กล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า อป

พร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลา

ววิาท 

4) ดา้น

บริหาร

จัดการและ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

๑) ปริมาณขยะ

และน้ าเสียเพิ่ม

มากขึ้น 

- ปัญหามลพษิ

ทางอากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให้

หมดดว้ยวธีิการท่ีถูกต้อง 

๒) พื้นท่ีป่าภายใน

เขต อบต. มีนอ้ย 

  - เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไมใ้ห้มากขึน้ 

๓)  ประชาชนยัง

เผาหญ้า ตอซังข้าว 

เผาอ้อย เกิด

มลพิษ 

  - ในพืน้ท่ีไม่มกีารเผาฯ เกิดขึ้น 

 ๔) มปัีญหาเร่ือง

ขยะและสัตว์เลีย้ง

เพิ่มมากขึน้สง่กลิ่น

เหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ

ชุมชนในเขตพื้นท่ี 

อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตวเ์ลีย้งลดลง 

ประชาชนสามารถก าจัดขยะและมูล

สัตว์ได้โดยไมส่่งผลกระทบตอ่ชุมชน  



~ ๗๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนวโนมอนาคต 

5) ดา้นการ

ส่งเสริมภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม

ประเพณี 

๑) ศลิปะ 

วัฒนธรรม  จารีต 

ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาทอ้งถิ่นถูก

ลมืเลอืนไปมาก 

- ศลิปะ 

วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรี

และ๓มปัิญหา

ท้องถิ่น ถูกลืม

เลอืนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดหีรือปราชญ์

ชาวบ้านในโอกาสตา่งๆ เพื่อเป็น

ตัวอยา่งแก่เยาวชนและประชาชน 

ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไมถ่กูลืมและคงอยู่

สบืไป 

6.ดา้นการ

การ พัฒนา

การะบวน

การบริหาร

จัดการที่ดีใน

องค์กรและ

การมสี่วน

ร่วมของ     

ประชาชน 

๑) ประชาชน

บางส่วนยังขาด

ความรู้เกี่ยวกับ

ระบบการท างาน

ของ อบต. 

  -  

- การขาด

ความรู้ ความ

เข้าใจท่ีถูกต้อง 

-ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจมาก

ขึน้ และสามารถเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน 



~ ๗๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   ๓๓  

 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา กองช่าง องคก์าร

บริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

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 ์ ส านักปลัด 

การด าเนนิงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3 ด้านการพัฒนาสังคมอยู่

เย็นเป็นสุข 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด 

4 ด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสง่เสริม

การเกษตร 

 

 

การน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิัต ิ



~ ๗๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา องคก์าร

บริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน 
6   ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดใีน

องคก์รการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

ส านักปลัด,

กองคลัง,กอง

ชา่ง,กอง

การศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศกึษา การ

การศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

การด าเนนิงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  11 แผนงาน 1 ส านัก 

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 แผนงานการศึกษา 2          150,000        4           500,000        5         790,000         4          570,000        4          470,000         19      2,480,000      

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 12        2,178,000     21         7,970,000      25       8,940,000      19        4,630,000     15        3,080,000      92      26,798,000    

1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1           500,000        1         500,000         2        1,000,000      

รวม 13       2,328,000     22        8,970,000     31      10,230,000   23       5,200,000     19       3,550,000     108    30,278,000    
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2.1 แผนงาน การศึกษา 10       3,303,900     11        3,227,927     12      3,492,590     12       3,550,100     12       3,550,100     57      17,124,617    

 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 6         358,000       10        469,000        9        434,500        9         440,000       9         444,700        9        2,146,200      

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2          130,000        2           50,000          3         130,000         3          130,000        3          130,000         11      570,000         
2.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3          130,000        5           160,000        5         160,000         5          160,000        5          160,000         23      770,000         
2.5 แผนงบกลาง 4          7,865,200     4           8,322,000      4         8,732,500      4          9,163,530     4          9,616,100      20      43,699,330    

รวม 21       3,921,900     28        3,906,927     29      4,217,090     29       4,280,100     29       4,284,800     100    64,310,147    

1.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 6          200,000       6          210,000        6        210,000        6         210,000       6         210,000        30      1,040,000      

รวม 6         200,000       6          210,000        6        210,000        6         210,000       6         210,000        30      1,040,000      

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565

1) ยุทธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2) ยทุธศำสตร์ด้ำนด้ำนกำรวำงแผน กำรสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรสง่เสริมกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐำนรำก

3) ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ป ี2564 รวม 5 ปี

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ – ๒

๕๖๕) 

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 5         150,000       5          150,000       7        230,000       7         230,000       7         230,000       7        990,000        

รวม 5        150,000      5          150,000      7        230,000       7         230,000      7        230,000       7       990,000       
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5.1 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และนนัทนาการ 9        710,000      9          720,000      8        680,000       8         680,000      8        680,000       42     3,470,000    

รวม 9        710,000      9          720,000      8        680,000       8         680,000      8        680,000       42     3,470,000    

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8         645,000       8          745,000       11      945,000       11       945,000       11       945,000       49      4,225,000     

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

รวม 11      735,000      11        835,000      14      1,035,000    14       1,035,000   14      1,035,000    64     4,675,000    

รวมทั้งหมด 65      8,044,900   81        14,791,927 95      16,602,090  87       11,635,100 83      9,989,800    411   61,063,817  

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

4)ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจดักำรและกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม

6) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำรที่ดีในองค์กรกำรสง่เสริมประชำธิปไตยและกำรมสีว่นร่วมของประชำชน

5) ยทุธศำสตร์ ด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมปิัญญำท้องถ่ิน

  

แบบ ผ. 01 

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ – ๒

๕๖๕) 

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 แผนงานการศึกษา 1       2,500,000     1         2,500,000    2        5,000,000     

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 9         15,300,000  7         10,000,000  16      25,300,000   

1.3 แผนงานการเกษตร 3       16,000,000  4         6,000,000    1         1,000,000     8        23,000,000   
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รวม -      -             4       18,500,000  14       23,800,000 8        11,000,000  26     53,300,000  

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร       (ผ02/1)

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แบบ ผ. 01 

  

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ – ๒

๕๖๕) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอ



ยุทธศาสตร์ที ่1. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างสนาม    

เดก็เล่น
เพื่อเด็กมีสนามเด็ก
เล่นช่วยพัฒนาการ
สมองของเด็ก

สนามเด็กเล่นศูนย์ฯใน
ต าบลทุ่งมน

50,000     150,000    120,000   120,000   120,000   เด็กร้อยละ 90มี
อารมณ์และ
สติปัญญาดี

เด็กเล็กมีพฤติกรรม
การออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง

กองการ  
ศึกษาฯ

2 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

เพื่อเป็นแนวเขต
ป้องกันเด็กให้อยู่ใน
บริเวณศูนย์

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง    100,000     100,000    100,000    100,000    100,000 เด็กร้อยละ  100
 มีความปลอดภัย

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยและน่า
เรียน น่าอยู่

     กองการ   
 ศึกษา 81

3 ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง

(1)ศพด.วัดบ้านทุ่งมน 30,000     

(2)ศพด.วัดบ้านโพนสิม 30,000     

(3)ศพด.บ้านมะพริก 60,000     

4 ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง 100,000    200,000   200,000   100,000   

(1)ศพด.วัดบ้านโซง

(2)ศพด.วัดบ้าทุ่งมน

(3)ศพด.วัดบ้านโพนสิม

(4)ศพด.บ้านมะพริก

150,000  350,000    540,000  420,000  320,000  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนตรง
ตามมาตรฐาน

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อให้สถานศึกษามี
ป้ายชื่อทั้ง 3 แห่ง

สถานศึกษามีป้าย
ชื่อทั้ง 3 แห่ง

สถานศึกษามีป้าย
ชื่อที่ชัดเจน

กองการ  
ศึกษาฯ

งบประมาณ

โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

กองการศึกษาฯร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนมี
ภาวะทางอารมณ์
และจิตใจที่ดีขึ้น

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีภูมิทัศน์
เหมาะกับการจัดการ
เรียน การสอน 4  
แห่ง

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

(ผ. 02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
5 (1)ศพด.วัดบ้านโซง 150,000    250,000   150,000   150,000   

(2)ศพด.วัดบ้าทุ่งมน

(3)ศพด.วัดบ้านโพนสิม

(4)ศพด.บ้านมะพริก
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150,000  250,000 150,000 150,000 

150,000 500,000  790,000 570,000 470,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
  อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

มีอาคารเรียน   ตรง
ตามมาตรฐาน
และเด็กมีคุณภาพ
การศึกษาดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและ
คุ้มค่า

มีอาคารเรียนเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100

งบประมาณ

(ผ.  0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
1.1 ประเภทถนน

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)จากบา้นนายอดุลย์
 สลับศรีถึงไร่นายวิราช
 พจิารณ์

237,000  กองช่าง

(2)จากที่นายวัชระ 
พจิารณ์ ถึงไร่นายอมร
 พจิารณ์

200,000   
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7 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินหินลกูรัง หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม ได้
อย่างสะดวก

(1)จากทางหลวง
ชนบทสายบา้นหนอง
คู-บา้นย่อ ถึง ที่นา
นางสมหวัง พจิารณ์
(เส้นหนองแวงนอ้ย)

100,000    ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 1ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภยั กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมดาดขา้งหมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1) สามแยกนายอดุล 
 สลับศรี   ถึง สามแยก
ไร่นายวิราช พจิารณ์

500,000   500,000   ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 1ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

237,000  800,000   500,000  

 ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 1ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
9 (1)ระหว่างโรงเรียน

โซงเหล่าโปว่ิทยาถึง
ล าหว้ยถ่ม

300,000   

(2)  ถนนสายสามแยก
ไร่นางนาลี  พจิารณ์ 
ถึง สามแยกทุ่งมน-   
โพนทนั

300,000   300,000  
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(3)  สายไร่นายยงยุทธ
  สายสีแกว้ ถึง ไร่
นายประจง  สว่างแสง

200,000   200,000  

(4)  สายสามแยกลาน
มนั ท อดุมทรัพย์ ถึง 
ส่ีแยกทุ่งมน - โพนทนั

300,000  

800,000   300,000  200,000  300000

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 2

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 2ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

งบประมาณ

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
10 โครงการยกระดับถนน 

คสล.    หมู่ที่ 2
เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

จุดบา้นนางรอง         
 สายสีแกว้

  200,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 2 ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง
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11 โครงการปรับปรุงลงหิน
ลกูรัง หมู่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)ถนนสายทุ่งมนถึง
บา้นค าเกดิ

210,000   ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในหมู่ทที่
3 ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคสล.พร้อม
รางระบายน้ า หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)  จากแยกบา้น
นายประจักษ ์ เด่นดวง
  ถึง แยกบา้นนาย
พรสวรรค์ หงษค์ า

300,000   ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 3
    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไหล่
ทาง คสล.หมู่ที่3

(1)  จากแยกบา้นนาย
สุนทร  หมายม ี ถึง 
แยกทางเข้า อบต.ทุ่ง
มน

250,000  

210,000  500,000  250,000  

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่
 3   ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
14 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 3
1)จากแยกบ้านนายประ
วิทย์แสวงแก้ว ถึง แยก
ไปวัดทุ่งสบาย

300,000    300,000  

(2)  ทางเข้าป่าช้าจาก
รอยต่อเข้าไปถึงบริเวณ
วัด

150,000  
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15 โครงการก่อสร้างไหลท่าง
 คสล. หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

จากบา้นโพนสิมถึง
บา้นมะพริก

350,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 4
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1) จากบา้นนางสาย 
 ค าตา    ถึง บา้นนาง
อนนั  พจิารณ์

250,000   ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
4    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

17 39,000    กองช่าง

39,000    650,000   150,000  550,000  

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนน คสล หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ถนนสายโพนสิม 2  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
4    ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 3
    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
18 โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล. หมู่ 4
(1) จากหนา้วัดถึงบา้น
 นางล าปาง   มโีชค

150,000  

(2) หนา้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสิมถึงบา้น         
นางไพรวรรณ         
โสตะสิงห์

150,000  
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(3)จากหนา้บา้นนาง
ประมง  ค ากอง ถึงวัด
บา้นโพนสิม

150,000  

(4) จากบา้นนางสว่าง
ค าตา ถึงบา้นนาย
พลอย ค าตา

150,000  

600000

งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
4    ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
19 โครงการซ่อมแซมถนน

ลกูรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าหมู่ 4

(1) จากบา้นนางเพิ่ม 
 ศรีวะรมย์ ถึง ถนน
หมู่ที่ 9

100,000  
(2)จากบา้นนาย
ขุนทอง  ค าตา ถึง บอ่
โจ้โก้ 100,000  

(3) นานายประยงค์   
 ชาววังถึงนานางบญุ
ทนั  ศรีแสงจันทร์

100,000  
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(4)บา้นนายโยคี ช่วง
โชติ ถึง บา้นนาย
ขุนทอง    ค าตา

100,000  
20 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต หมู่ที่ 5
เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)จากที่นางกองสี 
ไชยนาถึงที่นายค าม ี
ยวนยี

238,000  

(2)จากหนองบั่วถึงบ่โจ้โก้ 200,000  

238,000   400,000  200,000  

งบประมาณ

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 5
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
4    ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
21 โครงการก่อสร้างถนน

ดินและขยายถนนดิน หมู่
 5

(1)ที่นานายโชคทวี 
ทองท ีถึงนานางอยู่  
ขยันท า

    100,000 กองช่าง

(1)จากบา้นนายสมงิ 
ยวนยีตลอดสาย

121,000    

89

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5

(1)  จากแยกหนา้
บา้นนายทองหล่อ    
ผายพมิพ ์ถึง หนา้
บา้นนายเตียว  สิงหค์รุธ

400,000   200,000  

(2)ซอยโรงสีกลุ่มอาชีพ 100,000   

23 โครงการขยายถนนดิน   
  หมู่ที่ 5

(1)  จากบา้นนายถวิล 
 สีเทา  ไปตลอดสาย

200,000  กองช่าง

721,000    200,000  200,000  

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม ได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 5
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

งบประมาณ

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 5    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 5    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(ผ.02) 

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
24 โครงการก่อสร้างถนนดิน

 หมู่ที่ 5
1)จากที่นานางสมเดช
สิงหค์รุธ ถึง ที่นานาย
บญุถม จันทรสิทธิ์

200,000  กองช่าง

25 โครงการขยายไหลท่าง 
คสล.หมู่ที่ 6

สายถนนดู่ 3(กม.
0+000-0+140)

98,000    กองช่าง

90

26 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 6

(1) จากบา้นนายธนา 
 ขยันท าถึง ล าหว้ยถ่ม

300,000   250,000  กองช่าง

(2) จากบา้นนาย
สมบรูณ์ แสงส่อง ถึง 
ทางไปวัดปา่บา้นดู่

300,000   250,000  

27 โครงการยกระดับถนน
ดินหมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

1)จากไร่นายอ าคา 
ยวนยี ถึงไร่นายผ่าน 
สิงหค์รุธ

100,000  กองช่าง

2) จากบา้นนาย
ประสงค์ ขยันท าถึงไร่
นายผ่าน สิงหค์รุธ

100,000  

98000 600,000   250,000  250,000  400,000  

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 

6 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

การสัญจร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
5 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
6 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 
6 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
28 โครงการซ่อมแซมถนน

ลกูรังหมู่ที่ 7
เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

จากไร่นายแพง เด่น
ดวง ถึงปา่บกัแนน่

205,000  กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.หมู่ที่ 7

(1)จากถนนบา้นทุ่งมน
เชื่อมต าบลดงเจริญ

300,000   กองช่าง 91

(2)จากแยกบา้นนาง
บาง  ประท ามา ถึง ที่
นายชาลี  เด่นดวง

150,000  

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7

(1)  จากแยกหลัง 
อบต.ถึงวัดทุ่งสบาย

250,000  กองช่าง

205,000   300,000    150,000   250,000   

งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่
ที7่    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่
ที7่  ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 7    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
31 โครงการยกระดับถนน 

คสล.หมู่ที่  8
 - จากบา้นนายอดิศักด์ิ
 พจิารณ์         ถึง 
บา้นนางบณัฑิต 
พจิารณ์

250,000  กองช่าง

92

32 โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรัง หมู่ที่ 8

  - รอบที่ สาธารณะ   
 ประโยชนห์นองกกโพธิ์ 250,000  

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(2)ถนน อบต.ทม.011
 ระหว่างบา้นนาย
ขุนแผน ถึงเขต อบต.
ย่อ

279,000    ร้อยละ 70ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 8
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

279,000   250,000  250,000  

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 8 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 8 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
34 49,000    กองช่าง

93

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลกูรังหมู่  9

(1)   นานางสมมาตร 
 ศรีแสงจันทร์  ถึง    
นานางจันลี  ค าตา

200,000  กองช่าง

(2)จากบา้นแดงถึงบอ่
โจ้โก้

200,000  

36 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)จากไร่นางสุวรรณ 
ถึงไร่นางทองขาว สิงห์
ครุธ

300,000   ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

(2)จากสวนยางนาย
ณรงค์  สายค าวงษ ์    
 ถึงไร่มนั  นายสุท ี    
 สายค าวงษ์

500,000   300,000  

49,000    800,000   300,000  200,000  200,000  

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ถนนสายมะพริก 6

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่9
    ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนน คสล หมู่ที่ 9

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 9 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 9 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

งบประมาณ

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
37 โครงการก่อสร้างถนน

ลกูรัง   หมู่ที่  9
เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

(1)จากนานางซอ  
สิทธิหา ถึงนานาง
ชย่อม  มคุีณ

200,000  ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง
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38 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง หรือส่ิง
สาธารณูปโภค    
หรือโครงสร้างพื้นฐาน

ครุภณัฑ์และ
ส่ิงกอ่สร้างด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทกุ
โครงการของ อบต.   
 ทุ่งมน

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

ประชาชนใน
ต าบลทุ่งมนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

39 ค่าจา้งส ารวจออกแบบ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็
รายจ่ายเพื่อจ้าง
ออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานที่จ่าย
ใหแ้กเ่อกชนหรือ
นติิบคุคล

ครุภณัฑ์และส่ิงกอ่  
สร้างด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทกุโครงการ
ของ อบต.ทุ่งมน

50,000     50,000    50,000    50,000    ครุภณัฑ์และ
ส่ิงกอ่สร้างด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทกุ
โครงการของ 
อบต.ทุ่งมน

ส่ิงก่อสร้าง ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทุก
โครงการของ อบต.
ได้รับการออกแบบ 
และควบคุมงานได้
ถูกต้องตามแบบ
แปลนอย่างครบถ้วน

กองช่าง

500000 650,000   550000 750000

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่
 9 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
40 เงินชดเชยค่า kส าหรับ

งานก่อสร้าง
เพื่อเปน็รายจ่าย
ชดเชย ค่า K 
ส าหรับงานกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์และ
ส่ิงกอ่สร้างด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทกุ
โครงการของ อบต.  
ทุ่งมน

     30,000     30,000     30,000     30,000 ครุภณัฑ์และ
ส่ิงกอ่สร้างด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทกุ
โครงการของ 
อบต.ทุ่งมน

ส่ิงก่อสร้าง ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทุก
โครงการของ อบต.
ได้รับการออกแบบ 
และควบคุมงานได้
ถูกต้องตามแบบ
แปลนอย่างครบถ้วน

กองช่าง
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41 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก

(1)สายทาง อบต.ทม.
018 (บา้นทุ่งมน-
บา้นค าเกดิ)

500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมน 
ได้รับความ 
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

42 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติก

(1)ถนนสาย ยส.ถ.
46-001(แยกทาง
หลวงชนบทหมายเลข
 2007-บา้นทุ่งมน)

500,000  ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

(2)ถนนสาย ยส.ถ. 
46-002

500,000  

(แยกทางหลวงชนบท
หมายเลข 2002-
บา้นดู่)

30,000    1530000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มถีนน  ส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน 
ต าบลทุ่งมนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

43 โครงการก่อสร้างบลอ็ค
ระบายน้ า คสล. หมู่ 2

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1)  ข้างถนนสาย
โรงเรียนโซงเหล่าโป่
วิทยาถึงล าหว้ยถ่มจุด
บา้นนายถาวร  ไชยศรี

300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 2
ไม ่มปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างราง    
ระบายน้ า คสล. หมู่ 4

(1)  จากบา้นนาง
ประมง    ค ากอง ถึง 
ล าเหมอืงสาธารณะ

400,000  
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45 โครงการก่อสร้างราง   
ระบายน้ า หมู่ 6

(1)  จากบา้นนาย
นพินธ์  ค าตา ถึง  
บา้นนางลัด  พึ่งโพธิ์

200,000  

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ 7

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1) แยกทางเข้า
หมู่บา้นถึงหนอง  
สร้างแข้

2,500,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 7
ไม ่มปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

-            ####### 300,000  

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 6
ไม ่มปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

1.2 ประเภทรางระบายน้ า

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 4
ไม ่มปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

กองช่าง

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
47 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ 7

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1)  จากแยกบา้น 
ผอ.ปยิะ  เด่นดวง ถึง 
บา้นนายนพรัตน ์ สิมลี

100,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 7
ไม ่มปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง
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48 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ 8

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1) จากหนา้บา้น      
นางบณัฑิต  พจิารณ์ 
ถึง รางระบายน้ าบา้น
นายชาญชัย พจิารณ์

300,000   ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที8่
ไมม่ปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปดิ หมู่ 9

เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1) จากบา้นนาง
สังเวียน    สิงหค์รุธ  
ถึงบา้นนางอ านวย    
ศรีแสงจันทร์

300,000  

(2)จากบา้น          
นางทองยุ่น  ค าตาถึง
หนา้โรงเรียนมะพริกดู่
โพนสิม

250,000  

300,000   300,000  250,000  100,000  

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 9
ไมม่ปีญัหาน้ า
ทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน้ า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

50 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่

จากบ้านนายอดุลย์ 
สลับศรีถึงไร่นายวิราช 
พิจารณ์

250,000  ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 2 มี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่

จากโรงเรียนโซงเหล่า
โปว่ิทยาถึงล าหว้ยถ่ม

240,000  ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 2 มี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

98

52 โครงการติดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าระบบประปา
 หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

บริเวณประปาหมู่ที่ 3
หมอ้แปลงขนาด 
30KVA

280,000   ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 3มี
น้ าสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอปุโภค - 
บริโภค

กองช่าง

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สอ่งสว่าง  หมู่ที่ 3

(1)สามแยกบา้นนาย
เสาร์ พนัหาร

100,000  กองช่าง

(2) หนา้วัดปา่
พทุธรักษาถึงลานมนั

200,000  

240,000  280,000   250,000  200,000  100,000  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ 
เพียงพอและเป็นการ
เพิ่ม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ประชาชนมาก ขึ้น

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ที่ 3
มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 
ปัญหาความมืดได้

มีแสงไฟสว่าง
เพียงพอ สามารถ
ป้องกันชีวิตและ 
ทรัพย์สินประชาชน
จาก ปัญหาความมืด
ได้

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

1.3 ประเภทไฟฟ้า

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
54 โครงการติดตั้งไฟฟ้า     

 สอ่งสว่าง หมู่ที่ 4
เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
 เพยีงพอและเปน็
การเพิ่ม ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ขึ้น

(1) จากบา้นนาย
พลอย ถึง แยก
ทางเข้าหมู่บา้น

60,000     60,000    120,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ที่ 
3มแีสงไฟสว่าง
เพยีงพอสามารถ
ปอ้งกนัชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชน จาก 
ปญัหาความมดืได้

มแีสงไฟสว่าง
เพยีงพอ สามารถ
ปอ้งกนัชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 
ปญัหาความมดืได้

กองช่าง

99

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มไีฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงทกุพื้นที่ทกุ
พื้นที่

(1) จาก  ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กถึงบา้นนาย
สุพรรณ  ดอกจันทร์

200,000  200,000  ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 6
 มไีฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 แรงต่ า หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มไีฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงทกุพื้นที่ทกุ
พื้นที่

(1) จากบา้นนาย
ประสงค์ ขยันท าถึงไร่
นางหยาดพรุิณ  นาม
วงษา

132,000  300,000  300,000  ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 6
 มไีฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

132,000   60,000      360,000   200,000   752,000   

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
57 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าหมู่ 7
เพื่อใหม้ปีริมาณ
ไฟฟา้ใช้อย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

(1)จากสามแยกบา้น
นายศักด์ิสิทธิ ์ สาย
แสง ถึง แยกบา้นมะ
พริก

300,000  ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 6
 มไีฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

100

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สอ่งสว่าง  หมู่ที่ 7

(1)สามแยกบา้นนาย
สมหมาย  สิทธิผ์ล

150,000  กองช่าง

(2) โค้งที่นายเล็ก     
ประท ามา

150,000  

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
  แรงต่ า หมู่ที่ 8

เพื่อใหม้ปีริมาณ
ไฟฟา้ใช้อย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

(1)จากที่นานายวาสนา
  แสวงแกว้ ต่อเขต 
อบต.ย่อ

230,000  ร้อยละ80 ของ
รัวเรือนหมู่ที่ 8 มี
ไฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

60 โครงการติดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าระบบประปา
 หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าสะอาดไว้ใช้
อปุโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

บริเวณประปาหมู่ที่ 8
หมอ้แปลงขนาด 
30KVA

200,000   ร้อยละ80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 8
 มไีฟฟา้ใช้ทกุ
ครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

230,000  200,000   600,000  

งบประมาณ

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
 เพยีงพอและเปน็
การเพิ่ม ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สินให้
ประชาชนมาก ขึ้น

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน หมู่ที่ 
7มแีสงไฟสว่าง
เพยีงพอ 
สามารถปอ้งกนั
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 
ปญัหาความมดืได้

มแีสงไฟสว่าง
เพยีงพอ สามารถ
ปอ้งกนัชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ประชาชนจาก 
ปญัหาความมดืได้

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
61 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าพร้อมสายหลงัเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 8

เพื่อใหม้ปีริมาณ
ไฟฟา้ใช้อย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

(1) ตามถนนริมล า
เหมอืงจากที่นานาย
ทองอนิทร์ พจิารณ์ ถึง
 นานายสมชาย เกื้อกลู

300,000  ร้อยละ 90ของ
ครัวเรือนมไีฟฟา้
ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

กองช่าง

101

-           850,000  

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
62 โครงการปรับปรุง

ห้องน้ าส านักงาน อบต.
ทุ่งมน

เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
การใช้บริการของ
ประชาชนและปรับุ
ปรุงใหใ้ช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น

 (1) จ านวน  1  หลัง 200,000  ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการที่อบต.ทุ่ง
มน ได้มหีอ้งน้ าใช้
เพยีงพอ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการที่ 
อบต.ทุ่งมน มี
ห้องน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ และ
สะดวกต่อการใช้งาน

กองช่าง

102

63 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส านักงาน อบต.ทุ่งมน

เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
การใช้บริการของ
ประชาชนและปรับุ
ปรุงใหใ้ช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น

 (1) จ านวน  1  หลัง 350,000  ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการที่อบต.ทุ่ง
มน  ได้มหีอ้งน้ า
ใช้เพยีงพอ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการที่ 
อบต.ทุ่งมน มี
หอ้งน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ และ
สะดวกต่อการใช้
งาน

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถส านักงาน อบต.ทุ่งมน

เพื่อใหม้สีถานที่
จอดรถยนต์ของ
ส านกังานและผู้มา
ติดต่อราชการ

(1) จ านวน  1  หลัง 400,000  ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
รวมทั้งรถของ
ส านกังานและ
เจ้าหนา้ที่ของ 
อบต.ทุ่งมนมทีี่
จอดรถอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
รวมทั้งรถของ
ส านกังานและ
เจ้าหนา้ที่ของ 
อบต.ทุ่งมนมทีี่
จอดรถอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

งบประมาณ

(ผ.02) (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
65 อาคารเก็บตู้เหล็กและ

เอกสารที่เก่ียวข้องกับ
งานราชการ

เพื่อปอ้งกนั
ทรัพย์สินและ
เอกสารของ
ราชการสูญหาย

 (1) จ านวน 1 หลัง 350,000   มอีาคารจ านวน
 1 หลังในการ
เกบ็ตู้เหล็กและ
เอกสารทาง
ราชการ

ตู้เหล็กและ
เอกสารทาง
ราชการมคีวาม
ปลอดภยัและไม่
เกดิการสูญหาย

กองคลัง
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

(ผ.02) (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ประเภทกิจการประปา)
1.3  แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
66 โครงการก่อสร้างที่

กรองน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าสะอาดไวใ้ช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

 (1)  บริเวณประปา
หมู่บา้น

500,000   500,000  ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 5 
 มนี้ าใช้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอปุโภค - 
บริโภค

กองช่าง

500,000   500,000    

1,767,000  6,820,000 9,390,000  4,180,000  3,332,000  27,989,000    
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                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

(ผ.02) (ผ.02) 
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ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจดักิจกรรม

งาน วันเด็กแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุจัด
กจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ
สนองนโยบายของรัฐบาล

๑  คร้ัง/ปเีด็กในเขต 
ต าบลทุ่งมน

60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     เด็กร้อยละ 90     
มอีารมณ์และสติ 
ปญัญาดี

เด็กมกีารพฒันาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปญัญา

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็  อบต.
ทุ่งมน (ค่าจดัการเรียน
การสอน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่า
การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

ตลอดป ีเด็กนกัเรียน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในต าบลทุ่งมน

170,000   95,760     170,000   170,000   170,000    อบต.สามารถจ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้
ร้อยละ 100ตามที่
กฎหมายก าหนด

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมปีระสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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3 ค่าวัสดุอาหารเสริม นม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) พร้อม
ด่ืมใหก้บั ศพด.และ
โรงเรียนในต าบลทุ่งมน

ตลอดป ีศูนย์พฒันา    
 เด็กเล็ก/โรงเรีนใน
ต าบลทุ่งมน

971,900   900,707   945,740   950,000   950,000    เด็กนกัเรียนได้รับ
อาหาร เสริมนม     
     100 %

อบต.มศัีกยภาพและ
การปฏบิติังานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กองการศึกษา

4 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในต าบล
ทุ่งมน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในต าบลทุ่งมน

1)โรงเรียนบา้สนทุ่งมน 
 2)โรงเรียนบา้นโซง
เหล่าโปว่ิทยา            
   3)โรงเรียนมะพริกดู่ 
 โพนสิม

1,512,000 1,400,000 1,470,000 1,500,000 1,500,000 เด็กนกัเรียนร้อยละ
100 ได้รับอาหาร
กลางวันครบ

เด็กนกัเรียนของ
โรงเรียนในต าบลทุ่ง
มน มสุีขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันใหก้บั
เด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

ตลอดป ี/เด็กนกัเรียน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

   490,000    455,700    479,850    500,000 500,000   เด็กนกัเรียนร้อยละ
 100 ได้รับอาหาร
กลางวันครบ

เด็กนกัเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ
 มสุีขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา
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6 โครงการสร้างเสริม
พัฒนาการเด็กแบบ
ชมุชนมสีว่นร่วม

เพื่อใหค้วามส าคัญและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้
เหมาะสมกบัวัย

เด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กภายใน

ต าบลทุ่งมน

120,000   120,000   120,000   120,000   เด็ก0-5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย ร้อย
ละ 85

เด็กนกัเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ
 มพีฒันาการที่สมวัย

กองการศึกษา

7 โครงการห้องเรียนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพื่อใหค้วามส าคัญกบัเด็ก
และเยาวชนในการจัด
แหล่งเรียนรู้

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่      20,000      20,000      20,000      20,000       20,000 เด็กร้อยละ 90   มี
อารมณ์และ
สติปญัญาดี

เด็กมกีารพฒันาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปญัญาดี

กองการศึกษา

8 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษาของเด็ก
นกัเรียน

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่      30,000      30,000      30,000      30,000       30,000 เด็กร้อยละ 90   มี
อารมณ์และ
สติปญัญาดี

เด็กมกีารพฒันา ด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปญัญา

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษาค่าใชจ้า่ย
ในการบริหารจดั
การศึกษา(ศพด.)
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายดังนี้
    - ค่าหนงัสือเรียน       
        -ค่าอปุกรณ์การ
เรียน          -ต่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน      
 -ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 95,760     107,000   110,100   110,100     อบต.สามารถจ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้
ร้อยละ 100ตามที่
กฎหมายก าหนด

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมปีระสิทธิภาพ

กองการศึกษา

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
10 โครงการเด็กปฐมวัย

ใส่ใจพุทธศาสนา
เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกนั่งสามธิ
และได้ฝึกคุณธรรม 
จริยธรรม

ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่      20,000      20,000      20,000      20,000       20,000 เด็กร้อยละ 90มี
อารมณ์และ
สติปญัญาดี

เด็กมกีารพฒันาด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปญัญาดี

กองการศึกษา
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11 โครงการฝึกอาชพีให้
เด็กนักเรียน

เพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อฝึก
อาชีพใหน้กัเรียน

นกัเรียนทั้ง 3 โรงเรียน      30,000      30,000      30,000      30,000       30,000 นกัเรียนร้อยละ50
ได้รับการฝึกอาชีพ
ทั้ง3โรงเรียน

นกัเรียนได้รับการฝึก
อาชีพ

กองการศึกษา

12 โครงการเปิดวิสยัทัศน์
และการเพ่ิม
ประสทิธิภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหบ้คุลากรทางการ
ศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมนได้น า
ความรู้มาปฏบิติังานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

บคุลากรทางการศึกษา
 อบต.ทุ่งมน

40,000 40,000 40,000 การปฏบิติังานของ
องค์กรมรีะสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏบิติังานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านกังานปลัด

-           95,760     147,000   150,100   150,100    

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
13 โครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆภายในต าบลทุ่ง
มน

เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อชนดิต่าง ๆ
ภายในชุมชนต าบลทุ่งมน

ตลอดป/ี 9 หมู่บา้นใน
เขตต าบลทุ่งมน

     30,000      20,000      31,500      33,000      34,700 โรคติดต่อต่างๆใน
เขตต าบลทุ่งมน
ลดลง 50 %

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆได้

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก
 ก าจดัลกูน้ ายงุลาย

เพื่อปอ้งกนัโรค
ไข้เลือดออกภายในชุมชน
ต าบลทุ่งมน

ตลอดป/ีทั้ง 9 หมู่บา้น
ในต าบลทุ่งมน

     20,000      21,000      22,000      23,000 โรคไข้เลือดออกลดลง
เป็นศูนย์

อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาด

กอง
สาธารณสุขฯ 108

15 โครงการสง่เสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สนัุขบ้าและท าหมนั
สนัุข แมว

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและ
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจัด 
บริการฉีดวัคซีน  ฉีดยา
คุมก าเนิด ท าหมันสุนัขและ
แมว

๑-2 คร้ัง/ป ีในเขต
ต าบลทุ่งมน

     50,000      52,000      55,000      57,000 สัตว์ในเขต อบต.ร้อย
ละ70ถูกควบคุมมิให้
เกิดโรค

ประชาชนได้รับการ
โรคบริการควบคุม
ป้องกันพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการขยาย
เครือขา่ยผลติภัณฑ์
เกลอืเสริมไอโอดีน
ประจ าหมู่บ้าน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ประทานเกลือไอโอดีน
ผ่านเครือข่ายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์เกลือไอโอดีน
ในชุมชน

ประชาชนในต าบลทุ่ง
มนทั้ง 9 หมู่บา้น

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ประชาชนมสุีขภาพ
ที่ดีขึ้นร้อยละ80

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับประทานเกลือ
ไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
17 โครงการวัยรุ่นวัยใส

ห่างไกลเอดสเ์ขา้ใจ
เพศศึกษา ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(stop teen mom)

เพื่อใหเ้ยาวชนเกดิความรู้
ความเข้าใจรู้ถึงภยัของ
โรคเอดส์และเพื่อปอ้งกนั
การต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

เยาวชนในต าบลทุ่งมน
3 โรงเรียน

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ประชาชนมสุีขภาพ
ที่ดีขึ้นร้อยละ80

เยาวชนเกดิความรู้
ความเข้าใจรู้ถึงภยั
ของโรคเอดส์และ
เพื่อปอ้งกนัการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนั
ควร

กอง
สาธารณสุข 109

18 โครงการอุดหนุนที่ท า
การปกครอง ตาม
โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต

เพื่ออดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค าเขื่อน
แกว้

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแกว้

       3,000        4,000        5,000        5,000        5,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแกว้

อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เขื่อนแกว้ตาม
โครงการอดุหนนุที่
ท าการปกครอง ตาม
โครงการสนบัสนนุ
การรับบริจาคโลหติ

ส านกัปลัด

19 โครงการอุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ

เพื่ออดุหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้นใน
การด าเนนิโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล
ทุ่งมน

   180,000    180,000    180,000    180,000    180,000 ประชาชนในต าบล
ทุ่งมนมสุีขภาพที่ดี
ขึ้นร้อยละ80

ประชาชนในต าบล  
 ทุ่งมนมขุภาพที่ดีขึ้น
และได้รับบริการทาง
 ด้านสาธารณสุขมาก
ขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
20 โครงการอุดหนุน

สาธารณสขุมลูฐาน   
อสม.ประจ าหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมอ
สม.ประจ าหมู่บา้น

อสม.ประจ าหมู่บา้น    
 ทั้ง 9 หมู่บา้น

      45,000       45,000       45,000       45,000       45,000 ประชาชนร้อยละ 
80ในต าบลทุ่งมน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ทางด้านสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่องทนั
เหตุการณ์

เพื่อเปน็การ
ประสานงานราชการ
ระหว่างหนว่ยงาน
สาธารณสุขกบัชุมชน

กองสาธารณสุข

110

21 โครงการต าบลทุ่งมน 
ปลอดกลอ่งโฟมและ
ถุงพลาสติก ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒

เพื่อเปน็การด าเนนิการ
ตามนโยบายรัฐบาลตาม
แนวทาง 3Rs (Reduce -
Reuse –Recycle)  ซ่ึง
ได้ก าหนดใหม้กีารเร่งรัด
จัดการปญัหาขยะเปน็
วาระแหง่ชาติที่ต้องได้รับ
การ แกไ้ขเปน็ล าดับแรก

6 คร้ัง/ป ีในเขตต าบล
ทุ่งมน

     50,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการลด
ปริมาณและคัดแยก
ขยะกอ่นทิ้ง

ปริมาณขยะในต าบล
ทุ่งมนลดลง

กองสาธารณสุข

22 โครงการต าบลทุ่งมน
ควบคุมโรคเขม้แขง็

เพื่อพฒันาศักยภาพทมี 
SRRTต าบลทุ่งมนในการ
ตอบโต้เหตุการณ์ทาง
สาธารณสุข

ทมี SRRT ในต าบลทุ่ง
มน  20 คน

     40,000      40,000      40,000      40,000       40,000 ต าบลทุ่งมนมทีมี
หมอที่ดี

ทมีSRRTต าบลทุ่งมน
มศัีกยภาพในการ
ควบคุมโรค

กอง
สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
23 โครงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตผู้สงูอายุ
ต าบลทุ่งมน

เพื่อใหผู้้สูงอายุมคีวามรู้
ความเข้าใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามยัของตนเอง

ผู้สูงอาย/ุผู้ด้อยโอกาส/
ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์
ภายในต าบลทุ่งมน  ใน
จ านวน  9  หมู่บา้น
ของต าบลทุ่งมน

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

ผู้สูงอายุมคีวามรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเอง  ทั้งด้าน 
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ

ส านกัปลัด
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24 โครงการจดัหาเสื้อกัน
หนาวผ้าห่มเพ่ือ
บรรเทาภัยหนาว

เพื่อบรรเทาภยัหนาว
ใหก้บัผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้ง 
9 หมู่บา้น

ผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บา้น
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน
ในชุมชน

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

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การบรรเทาภยัหนาว

ส านกัปลัด

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส /
ผู้พิการ/ผู้ปว่ยเอดส์
ภายในต าบลทุ่งมน

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลทุ่งมน

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

                           -   

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

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

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย        
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ภายในต าบลทุ่ง
มน สามารถหารายได้
โดยตนเองและลด
ภาระของครอบครัว

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
26 โครงการสง่เสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชพี/
กลุ่มสตร/ีกลุ่มออม
ทรัพยก์องทุน
สวัสดิการกองทุนวัน
ละบาท องค์กรสภา
ชมุชนต าบลทุ่งมน

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ใหก้บักลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรีกลุ่มออมทรัพย์
กองทนุสวัสดิการต่างๆ 
ในต าบลทุ่งมนใหม้ทีนุใน
การประกอบการ

ทั้ง 9  หมู่ภายใน
ต าบลทุ่งมน

     50,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ผู้สูงอายุทั้ง 9  
หมู่บา้นผู้พกิารทั้ง 9
 หมู่บา้นผู้ปว่ยเอดส์
ทั้ง 9 หมู่บา้นมี
รายได้เพิ่มสามารถ
เพิ่มค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน

ผู้สูงอายุได้มี
สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือผู้
พกิารมรีายได้เพิ่ม
สามารถเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด

112

27 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสทิธิภาพการ
ท างานของกลุ่มอาชพี
ต่าง ๆในต าบลทุ่งมน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
และพฒันาอาชีพ มรีายได้
เพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพเกษตรกร
กลุ่มแมบ่า้น,กลุ่มสตรี
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มผู้สนใจ

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

กลุ่มอาชีพต่าง ๆใน
ชุมชนได้ฝึกเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน

ส านักปลัด

28 โครงการฝึกอบรม/
บริหารกองทุนกลุ่ม
เกษตรกรชาวทุ่งมน

เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้
และความเข้าใจในการท า
การเกษตรตามความ
เหมาะสม

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มผู้สนใจกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร

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

กลุ่มอาชีพต่าง ๆใน
ชุมชนได้ฝึกเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
29 โครงการอุดหนุนตาม

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว
และสถานีต ารวจภูธร
ค าเขื่อนแก้ว

เพื่ออดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค าเขื่อน
แกว้และสถานตี ารวจภธูร
ค าเขื่อนแกว้

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแกว้

และสถานตี ารวจภธูร
ค าเขื่อนแกว้

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอค าเขื่อนแกว้

และสถานี
ต ารวจภธูรค าเขื่อน

แกว้

อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เขื่อนแกว้และสถานี
ต ารวจภธูรค าเขื่อน
แกว้ตามโครงการ
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

ส านกัปลัด

113

30 โครงการอบรมแกนน า
เยาวชนเพ่ือต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อสร้างจิตส านกึใหก้ลุ่ม
เยาวชนในการต่อต้านยา
เสพติด

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

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีความสามัคคี
และสร้างเครือข่าย
ป้องกันยาเสพติด

ส านกัปลัด

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการลงทุน การท่องเทีย่ว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
31 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ

ต าบลทุ่งมน
 ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต

ต าบลทุ่งมน
      12,000       12,000       12,000       12,000       12,000 ผู้ปว่ยเอดส์ ร้อยละ

 ๕ ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ปว่ยเอดส์มคีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

32 เบี้ยยงัชพีผู้สงูอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้
ผู้สูงอายุมคีวามเปน็อยู่ที่ดี

 ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ทุ่งมน

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

ผู้สูงอายุมคีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

114

33 เบี้ยยงัชพีผู้พิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้พกิารและเพื่อใหผู้้พกิาร
มคีวามเปน็อยู่ที่ดี

 ผู้พกิารในเขตต าบลทุ่ง
มน

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

ผู้พกิารมคีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

34 สมทบกองทุน สปสช. เพื่อสมทบกองทนุ สปสช.
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลทุ่งมน

 กองทนุ สปสช.ระดับ
ทอ้งถิ่น

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 ร้อยละ40 ของ
กองทนุ สปสช.ได้รับ
เงินสนบัสนนุ

ประชาชนมสุีขภาพดี ส านกัปลัด

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

1.5 แผนงานงบกลาง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
(ผ.02) 























ยุทธศาสตร์ที ่3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 การป้องกันภัยจดุตรวจ

 จดุสกัดและจดุบริการ
ประชาชน ในชว่ง
เทศกาลปีใหมแ่ละ
สงกรานต์ ฯลฯ

เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้ใช้รถในการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

ภายในเขต อบต.
(ตลอดป)ี

   120,000    115,000    115,000    115,000    115,000 การเกดิอบุติัเหตุ
เปน็ศูนย์

มคีวามพร้อมในการ
กบัอ านวยความ
สะดวกใหป้ระชาชน

ส านกัปลัด

2 การฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อใหอ้าสาสมคัรที่มี
ปอ้งกนัความรู้
ความสามารถในการ
ดับเพลิงและเปน็ก าลัง
เสริมเจ้าหนา้ที่และ
บรรเทาสาธารณภยั

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

มคีวามพร้อมและ
สามารถในปฏบิติั
หนา้ที่

ส านกัปลัด

115

3 การฝึกอบรมทบทวน 
หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย

เพื่อใหอ้าสาสมคัรทมี
กู้ภยัมคีวามรู้
ความสามารถนาในการ
ปฎบิติังานและเปน็ก าลัง
เสริมเจ้าหนา้ที่และ
บรรเทาสาธารณภยั

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

มคีวามพร้อมและ
สามารถในปฏบิติั
หนา้ที่

ส านกัปลัด

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบบรเทาสา
ธารณภัยต าบลทุ่งมน

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารภยั

ตลอดป/ีประชาชน
บคุลากรของ อบต.

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

การเกิดสาธารณภัย
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านกัปลัด
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5 การฝึกอบรมเครื่อขา่ย
อาสาสมคัรเตือนภัย 
มสิเตอร์เตือนภัย

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารภยั

ตลอดป/ีประชาชน
บคุลากรของ อบต.

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

การเกิดสาธารณภัย
ลดลงและประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) 











ยุทธศาสตร์ที ่4.   ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 รักน้ า รักป่า รักษาแผนดิน เพื่อเปน็การเฉลิมพระ

เกยีรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลและสนอง
แนวพระราชด าริ 

 พื้นที่ปา่สาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ต าบลทุ่งมนมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรปา่ไม้
มากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

2 หน่ึงคน หน่ึงต้น หน่ึงฝน รักและหวงแหน
ทรัพยากรปา่ไม้

 พื้นที่ปา่สาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ต าบลทุ่งมนมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรปา่ไม้

กองส่งเสริม
การเกษตร 117

3 โครงการป่าตามแนวพระ
ราชเสาวนียว์ันแม่
แห่งชาติ,วันพ่อแห่งชาติ

 เพื่อเปน็การส่งเสริม
สร้างการอนรัุกษ์
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

 พื้นที่ปา่สาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ต าบลทุ่งมนมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรปา่ไม้
มากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

4 ปลกูหญ้าแฝกเฉลมิพระ
เกียรติ

เพื่อรักษาหนา้ดินให้
อดุมสมบรูณ์เพื่อ
ปอ้งกนัสารพษิใหลลงสู่
แมน่้ า

หนองน้ าสาธาณะใน
เขตต าบลทุ่งมน

     10,000      10,000      10,000      20,000      20,000 อตัาการพงัของ
ตล่ิงหนองน้ า
สาธารณะลดลง

มธีรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี
ต่อประชาชน

กองส่งเสริม
การเกษตร

5 โครงการสง่เสริม
การเกษตรแบบยั่งยนื
ตามแนวทฤษฎใีหมแ่บบ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรอินทรีย์

เพื่ออนรัุกษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมลดการ
ใช้สารเคม ีต้นทนุใน
การผลิตต่ าลง

การจัดต้ังกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรจ านวน  9  

กลุ่ม

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

มีอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ลดการใช้สารเคมี 
ต้นทุน

กองส่งเสริม
การเกษตร

งบประมาณ

1.1.แผนงานการเกษตร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่4.   ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
6 โครงการสนับสนุนกลุ่ม

เกษตรในการฝึกอบรม
เพ่ิมประสทิธิภาพตาม
แนวทฤษฎเีศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อเพิ่มทกัษะในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่ม
เกษตรกรตามแนว

สนบัสนนุกลุ่มเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีง

ประจ าต าบล

     50,000      50,000      30,000      30,000      30,000 กลุ่มเกษตรกรร้อย
ละ60มกีารเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน

เกษตรกรมทีกัษะ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
กลุ่ม

กองส่งเสริม
การเกษตร
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7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนนิโครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

 พื้นที่ปา่สาธารณะใน
ต าบลทุ่งมน

   100,000    100,000    100,000 ต าบลทุ่งมนมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ประชาชน รู้จัก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรปา่ไม้
มากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

-           -           100,000   100,000   100,000   

งบประมาณ

1.1.แผนงานการเกษตร

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(ผ.02) 















แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ที ่5.   ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

1 โครงการสง่เสริมการเกษตรแบบเพื่ออนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากร การจัดต้ังกลุ่ม 50,000     50,000     50,000     50,000     มกีารจัดต้งกลุ่มเกษตรมีอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ส านกัปลัด
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ยั่งยนืตามแนวทฤษฎใีหมแ่บบธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สมาชิกเกษตรกร ในต าบลทุ่งมน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรลดการใช้สารเคม ีต้นทนุ จ านวน  9  กลุ่ม ลดการใช้สารเคมี ต้นทุน

อินทรีย์ ในการผลิตต่ าลง ในการผลิตต่ าลง

2 โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรเพื่อเพิ่มทกัษะในการเพิ่ม สนบัสนนุกลุ่มเกษตร 50,000     50,000     50,000     50,000     กลุ่มเกษตรกรร้อยละ60เกษตรกรมทีกัษะใน ส านกัปลัด

ในการฝึกอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพประสิทธิภาพการท างานของ เศรษฐกจิพอเพยีง มกีารเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ตามแนวทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรตามแนว ประจ าต าบล การท างาน การท างานของกลุ่ม

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

1.1.แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง



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

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์ที ่5.   ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

3 รักน้ า รักป่า รักษาแผนดิน เพื่อเปน็การเฉลิมพระเกยีรติ  9หมู่บา้น 20,000     20,000     20,000     20,000     ต าบลทุ่งมนมีพื้นทีป่ระชาชน รู้จักรักและ ส านกัปลัด

เนื่องในโอกาสมหามงคลและ ปา่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30หวงแหนทรัพยากรปา่ไม้

สนองแนวพระราชด าริ ฯลฯ มากขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชน ใน
ต าบล

4 โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลา/พันธุ์เพื่ออนรัุกษพ์นัธุป์ลา/สัตว์น้ าหนองน้ าสาธาณะในเขต 20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนปลาทอ้งถิ่นเพิ่มสร้างจิตส านกึในการ  ส านกัปลัด

สตัว์น้ า ตามทอ้งถิ่นตามแหล่งน้ า ต าบลทุ่งมน ขึ้นร้อยละ 5 อนรัุกษข์องชุมชนเพื่อ
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สาธารณะ อนรัุกษพ์นัธุป์ลาทอ้งถิ่น 
5

หน่ึงคน หน่ึงต้น หน่ึงฝน
รักและหวงแหน
ทรัพยากร

พื้นที่ปา่สาธารณะ 20,000     20,000     20,000     20,000     
ต าบลทุ่งมนมีพื้นทีป่ระชาชน รู้จักรักและ

ส านกัปลัด

ปา่ไม้ ในต าบลทุ่งมน ปา่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30หวงแหนทรัพยากรปา่ไม้

6 โครงการป่าตามแนวพระราช เพื่อเปน็การส่งเสริมสร้าง พื้นที่ปา่สาธารณะ 20,000     20,000     20,000     20,000     ต าบลทุ่งมนมีพื้นทีป่ระชาชน รู้จักรักและ ส านกัปลัด

เสาวนียว์ันแมแ่ห่งชาติ,วันพ่อการอนรัุกษธ์รรมชาติ ในต าบลทุ่งมน ปา่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30หวงแหนทรัพยากรปา่ไม้

แห่งชาติ/หน่ึงต้น หน่ึงฝน และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ มากขึ้น

7 ปลกูหญ้าแฝกเฉลมิพระเกียรติฯเพื่อรักษาหนา้ดินใหอ้ดุม หนองน้ าสาธาณะในเขต 10,000     10,000     10,000     10,000     อตัาการพงัของตล่ิง ส านกัปลัด

สมบรูณ์เพื่อปอ้งกนั ต าบลทุ่งมน หนองน้ าสาธารณะ

สารพษิใหลลงสู่แมน่้ าและ ลดลง ประชาชน

เฉลิมพระเกยีรติพระบาท

มธีรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อ

1.1.แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา



สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 90,000     90,000     90,000     90,000     

รวม 190,000  190,000  190,000  190,000  จ านวนโครงการ





###### ###### ###### ######
15  หมู่บา้นงบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรม พงึพอใจ กจิกรรมของอสม.มเีพิ่มขึ้นปลัด 105
โครงการสร้างสรรค์สังคมไทยหา่งไกลเพ่ือให้ประชาชนมสีขุภาพร่างกายที่จ านวน 4 กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ผู้เข้าอบรมประชาชนมสุีขภาพร่างกายส านัก
อัลไซเมอร์แขง็แรง พงึพอใจ ที่แข็งแรง ปลัด
โครงการท าความสะอาดและพฒันาเพ่ือสง่เสริมให้ตลาดสดอบต.บ้านแดงจ านวน 48 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ประชาชนมตีลาดที่สะอาด ถูกหลักส านัก
ตลาดสด อบต.บา้นแดงสะอาดและปลอดภัยจากโรค พงึพอใจ อนามยั นา่ซ้ือ ปลัด

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการอบรมฟื้นฟคูวามรู้ อสม. ผู้น าชุมชนเพ่ือค้นหาผู้ปว่ยรายใหม่เพ่ือให้ จ านวน 1กจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของอสม.ผู้ปว่ยได้รับการรักษาส านัก
 ส.อบต.กับการพฒันาและดูแลผู้ปว่ยโรคการรักษาตามขั้นตอน ถูกต้อง ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและลดอัตราการเสียปลัด
หลอดเลือดสมองฯและรวดเร็ว ชีวติ

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือเปน็การฝึกใหป้ระชาชนได้รู้จักจ านวน 1  กจิกรรม 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละที่ประชาชนลดปริมาณขยะที่ก่อให้ส านัก
วิธีการคัดแยกขยะและสร้างรายได้ พงึพอใจ เกิดมลพษิในชุมชนปลัด

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเพ่ือใหป้ระชาชนรู้และรู้จักปอ้งกันจ านวน 1 กจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่จนวนประชาชนมีความรู้ส านัก
ปอ้งกันเอดส์ในชุมชนเอดส์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ติดเชื้อลดลง เร่ืองเอดส์มากขึ้นปลัด
โครงการพฒันาการระบบการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุมีจ านวน 1 กจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ผู้สูงอายุผุ้สูงอายุได้รับบริการส านัก
 สุขภาพดีและการบริการที่ทั่วถึง พงึพอใจ สุขภาพอย่างทั่วถึงปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



โครงการหน้าบา้นสวย หลังบา้นน่าอยู่ปลอดเพ่ือปอ้งกันแมลงวันและยุงลายจ านวน 1 กจิกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ประชาชนไม่น าพาเชื้อโรคต่างๆส านัก
ยุงลายขยายพันธุ์ พงึพอใจ สู่คนและโรคไข้เลือดออกปลัด

ไม่ระบาด

รณรงค์การท าปุ๋ยหมักจากส่ิงของเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนจ านวน15หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนชุมชนปลอดขยะส านัก
เหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ   ม.1 - 15 พงึพอใจ ปลัด

จ านวน  14 โครงการ - - 84,000              84,000   84,000   84,000   - - -

106

1.4 แผนงาน เคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ต่อเติมศาลาประชาคมหมูบ่า้น ม.9เพ่ือเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้จ านวน 1 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีสถานที่ในกองช่าง

ท ากิจกรรมร่วมกัน พงึพอใจ การประชาคมร่วมกัน

ต่อเติมหอ้งน้ าศาลาประชาคมหมูบ่า้น ม.3เพ่ือเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้จ านวน 1 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีสถานที่ในกองช่าง
ท ากิจกรรมร่วมกัน พงึพอใจ การประชาคมร่วมกัน

ก่อสร้างร้ัวสนามพบิลูยรั์งสรรค์ เพ่ือสถานที่ที่ประชาชนท ากิจกรรมจ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีสถานที่ที่ปลอดภัยกองช่าง
มคีวามปลอดภัย พงึพอใจ ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างหอ้งน้ าสนามพบิลูยรั์งสรรค์เพ่ือให้สถานที่มหี้องน้ าประชาชนได้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีหอ้งน้ ากองช่าง
ท ากิจกรรมร่วมกัน พงึพอใจ ในสถานที่ส่วนรวม

โครงการจดัท าปา้ยบอกทาง ม.12เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจ านวน 1 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนชุมชนมีความเปน็ระเบยีบกองช่าง
ชมุชน พงึพอใจ เรียบร้อย

ต่อเติมศาลาประชาคม ชั้นที ่2 ม.4เพ่ือเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้จ านวน 1 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีสถานที่ในกองช่าง
ท ากิจกรรมร่วมกัน พงึพอใจ การประชาคมร่วมกัน

กอ่สร้างเตาเผาขยะ  อบต.บ้านแดงเพ่ือก าจดัขยะที่เป็นอันตรายที่จ านวน 1 แหง่ 3,000,000 ######## ######## ######## ร้อยละที่ประชาชนมีเตาเผาก าจัดขยะที่ถูกวธิีกองช่าง
ต้องการใชค้วามร้อนท าลาย พงึพอใจ

งบประมาณและทีผ่่านมา



โครงการปรับปรุงบ่อขยะเพ่ือมสีถานที่ก าจดัขยะที่เป็นจ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนมีบอ่ขะที่มีขนาดเพยีงกองช่าง
เหมาะสม พงึพอใจ พอกับปริมาณขยะ 107

จ านวน  8 โครงการ - - 3,900,000             ####### ####### ####### - - -

1.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการจัดงานวนัสตรีสากลเพ่ือใหก้ลุ่มสตรีได้มีกิจกรรมร่วมกันจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนกลุ่มสตรีได้จัดกิจกรรมส านัก

ในวันส าคัญ พงึพอใจ ร่วมกัน ปลัด
โครงการสนับสนุนโครงการบ าบดัทกุข์ บ ารุงเพ่ือความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยจ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนชุมชนมีความเปน็ระเบยีบส านัก
สุข ABC ส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือนของชุมชน พงึพอใจ เรียบร้อย ปลัด
การจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย เพ่ือใหห้น่วยงานที่

เก่ียวข้อง จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชน

ทราบถึงความส าคัญของ

ส านัก
ตระหนักถึงความส าคัญของการ พงึพอใจ การปกครองส่วนทอ้งถิ่นปลัด
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

โครงการทอ้งถิ่นทอ้งที่สามัคคีร่วมใจปกปอ้งเพ่ือที่ผู้น าทอ้งถ่ินและผู้น าทอ้งที่จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนผู้น าทอ้งที,่ทอ้งถิ่นมีความส านัก
สถาบนัส าคัญของชาติร่วมใจปกปอ้งสถาบนัของชาติ พงึพอใจ รักความสามัคคีปกปอ้งชาติปลัด
โครงการต้ังจุดตรวจอ านวยความสะดวกเพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้้เดินจ านวน 4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่จ านวนประชาชนได้รับความส านัก
ในเทศกาลส าคัญ   ทางสัญจรไปมาในพ้ืนที่ อุบติัเหตุลดลง สะดวกในการเดินทางไปมาปลัด
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดเพ่ือใหชุ้มชนตระหนักถึงพิษภยัจากจ านวน 4กิจกรรม 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละที่คนติดชุมชนปลอดจากส านัก
และกิจกรรมบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดยาเสพติด ยาเสพติดลดลงยาเสพติด ปลัด 108
กิจกรรมเยาวชนพน้ภยัจากยาเสพติดเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่คนติดเยาวชนพน้จากภยัส านัก
อบต.บา้นแดงปอ้งกันยาเสพติด ยาเสพติดลดลงยาเสพติด ปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สนับสนุนและจัดซ้ือธงชาติ หมู่ที่ 1 - 15เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติจ านวน15หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติส านัก

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พงึพอใจ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ปลัด
จัดท าศูนย์ฐานข้อมูลหมู่บา้น  หมู่ที่  1-15  เพ่ือเปน็ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จ านวน15หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนมีข้อมูลในการท าส านัก

ในงานต่าง ๆ พงึพอใจ ประฌยชน์ต่างปๆลัด
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบจ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนได้รับการส านัก

ภยัในด้านต่าง ๆ พงึพอใจ ช่วยเลหอื ปลัด
จัดเวทปีระชาธปิไตยใหค้วามรู้กับประชาชนเพ่ือสง่เสริมการสร้างประชาธิปไตยจ านวน4กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนได้เรียนรู้ส านัก
อบต.บา้นแดงในชุมชน พงึพอใจ ประชาธปิไตยร่วมกันปลัด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการเพ่ือรับฟังความคิดเหน็และจัดท าจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนได้เรียนรู้การจัดส านัก
จัดท าแผนพฒันาแผนพัฒนาสามปี พงึพอใจ เวทปีระชาคมและแผนปลัด
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมต าบลบา้นแดงเพ่ือสง่เสริมความยตุิธรรมและสร้างจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนอยู่อย่างสงบส านัก
( ศูนย์น าร่อง)ความสงบสุขแก่ประชาชน พงึพอใจ สุขและยุติธรรมปลัด
ส่งเสริมกิจกรรมระบบ IT ชุมชนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจ านวน 4กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนชุมชนมีความเปน็ระเบยีบส านัก

ชุมชน พงึพอใจ เรียบร้อย ปลัด
โครงการบอ่หมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเพ่ือลดค่าใชจ้า่ยจากการซ้ือก๊าซจ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนลดค่าใช้จ่ายจากการซ้ือส านัก 109
ลดการใช้ก๊าซหงุต้มในครัวเรือนหุงต้มที่ใชใ้นครัวเรือน พงึพอใจ ก๊าซหงุต้มที่ใช้ในครัวเรือนปลัด

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลฟนืเอลเพ่ือน าพลังงานชีวมวลที่มีอยู่ในจ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนใช้พลังงานชีวมวลทดแทนส านัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา



ค่าใช้จา่ยด้านพลังงานในครัวเรือนชนบทมาใช้ทดแทนการใช้ พงึพอใจ การใช้พลังงานจากฟอสซิลปลัด

พลังงานจากฟอสซิล
โครงการบริหารจดัการเพื่อแก้ไขปญัหาความเพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนเร่งจ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนได้รับการช่วยส านัก
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนด่วนของประชาชน พงึพอใจ เหลืออย่างเร่งด่วนปลัด
ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พลเมืองดีเพ่ือช่วยเหลือและสร้างขวัญก าลังจ านวน 4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ประชาชนพลเมืองดีได้รับความช่วยส านัก

ใจใหแ้ก่พลเมืองดีและครอบครัว พงึพอใจ เหลือและมีขวญัก าลังใจปลัด
โครงการส ารวจการออกโฉนดและนส.3ก เพ่ือสร้างโอกาสใหป้ระชาชนมีจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีโอกาสส านัก
ในเขตต าบลบา้นแดงความมั่นคงในการถือครองที่ดิน พงึพอใจ ได้ถือครองที่ดินปลัด
โครงการรณรงค์ชุมชน ลด ละเลิกส่ิงเสพติดเพ่ือปอ้งกันปญัหายาเสพติดจ านวน 4กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของชุมชนชุมชนปลอดยาเสพติดส านัก
ใหโ้ทษ ที่ปลอดยาเสพติด ปลัด
โครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนเพ่ือรับฟังความคิดเหน็และจัดท าจ านวน 4กิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละที่ประชาชนได้รับทราบปญัหาและส านัก
ต าบลบา้นแดงแผนชุมชน พงึพอใจ ความต้องการของชุมชนปลัด
โครงการการจัดกิจกรรมพฒันาเพ่ือใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในจ านวน 4กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนหมู่บา้นมีความสะอาดส านัก
ความสะอาดหมู่บา้น การพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเอง พงึพอใจ และได้ร่วมกิจกรรมปลัด
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
จัดต้ังกองทนุธนาคารขยะประจ าหมู่บา้น เพ่ือเปน็การฝึกใหป้ระชาชนได้รู้จักจ านวน 4กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนในชุมชนรู้จักคัดส านัก
ม.1-15วิธีการคัดแยกขยะและสร้างรายได้ พงึพอใจ แยกขยะและสร้างรายได้ปลัด
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-เพ่ือแสดงความจงรักภกัดี และจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนได้แสดงส านัก
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีส่วนร่วมในงานเฉลิมสมเด็จ พงึพอใจ ความจงรักภกัดี ปลัด

พระเทพฯ

จ านวน  24 โครงการ - - 896,000            896,000 896,000 896,000 - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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1.6 แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รณรงค์การอนุรักษพ์นัธสั์ตวน์้ าในช่วงฤดูเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าใหม้ีจ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของคนจับปริมาณสัตวน์้ าเพิ่มขึ้นส านัก
วางไข่ ม.1-15ปริมาณมาก สัตวน์้ าลดลง ปลัด
จัดกิจกรรมการบ ารุงรักษาทรัพยากรเพ่ือสร้างจิตส านึกหวงแหนในจ านวน4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนส านึกหวงแหนในส านัก
ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ พงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติปลัด
โครงการทอ้งถิ่นไทยรวมใจภกัด์ิ รักพื้นที่เพ่ืออปท.มีส่วนร่วมในการแก้จ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนลดภาวะโลกร้อนและส านัก
สีเขียวฯปญัหาภาวะโลกร้อน สร้างเมือง พงึพอใจ สร้างเมืองน่าอยูป่ลัด

น่าอยู่สวยงาม

โครงการอนุรักษป์า่ชุมชนและสวนสาธารณะเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นไม้ใหชุ้มชนจ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนชุมชนและสสนสาธารณะส านัก
และสวนสาธารณะ พงึพอใจ มีต้นไม้เพิ่มขึ้นปลัด

รณรงค์ปอ้งกันศัตรูพชืทกุชนิดเพ่ือก าจัดศัตรูพืชไม่ใหเ้กิดความจ านวน4กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่ประชาชนจ านวนศัตรูพชืลดลงส านัก
เสียหายต่อเกษตรกร พงึพอใจ ปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินเพ่ือปอ้งกันน้ ากัดเซาะหน้าดินจ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนดินมีความอุดมสมบรูณ์ส านัก
ม.1-15และเพ่ิมความสมบรูณใ์นดิน พงึพอใจ และไม่น้ าไม่กัดเซาะหน้าดินปลัด
สนับสนุนกลุ่มการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยจ านวน 1 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่ประชาชนกลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทร๊ย์ส านัก
อบต.บา้นแดงอินทรีย์ในการท าการเกษตร พงึพอใจ ท าการเกษตร ปลัด
โครงการสวนสมุนไพรเพ่ือเปน็แหล่งศึกษาและรวบรวมจ านวน3 กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละที่ประชาชนเปน็แหล่งศึกษาและรวบรวมส านัก

สมุนไพรนานาชนิด พงึพอใจ สมุนไพรนานาชนิดปลัด 112

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์กุดบา้น ม.7เพ่ือใหป้ระชาชนมีสถานที่พักผ่อนจ านวน 1กิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนมีสถานที่ออกส านัก

หย่อนใจและออกก าลังกาย พงึพอใจ ก าลังกายเพิ่มขึ้นปลัด
โครงการปลูกพชืสมุนไพร ม.11เพ่ือเปน็แหล่งศึกษาและรวบรวมจ านวน  1  กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนเปน็แหล่งศึกษาและรวบรวมส านัก

สมุนไพรนานาชนิด พงึพอใจ สมุนไพรนานาชนิดปลัด
โครงการส่งเสริมการปลูกพชืตระกูลถั่วเพ่ือบ ารุงดินและเพ่ิมรายได้จ านวน3กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่ประชาชนเกษตรกรรู้ประโยชน์ของส านัก

ใหเ้กษตรกร พงึพอใจ การปลูกถั่ว ปลัด
โครงการก าจัดผักตบชวาล าหว้ยหลวงเพ่ือใหแ้หล่งน้ าไม่มีผักตบชวา จ านวน1 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่ประชาชนแหล่งน้ าไม่มีผักตบชวาส านัก
ม.2,4,5,6,7,13และสัตว์น้ าได้เจริญเติบโตเต็มที่ พงึพอใจ ท าใหน้้ าไหลสะดวกปลัด
โครงการส่งเสริมการใช้น้ าส้มควนัไม้จากเพ่ือส่งเสริมและสร้างทางเลือกในจ านวน3 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ประชาชนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นส านัก
การเผาถ่านส าหรับแปลงเกษตรปลอดภยัการผลิต พงึพอใจ ปลัด
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการผลิตเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไม้และสร้างวัตถุจ านวน 3กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ประชาชนพื้นที่ปา่เพิ่มขึ้นและส านัก
พลังงานทดแทนดิบที่น ามาส่งเสริมการผลิตและ พงึพอใจ เกตรกรรู้จักการใช้พลังงานปลัด

ใช้พลังงานทดแทน ทดแทน
โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังพชืเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจ านวน 3กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ประชาชนทรัพยากรธรรมชาติส านัก

ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ พงึพอใจ ยังมีความอุดมสมบรูณ์ปลัด
โครงการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีเพ่ือปรับสภาพดินใหอุ้ดมสมบรูณ์จ านวน 3กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่ประชาชนดินมีความอุดมสมบรูณ์ส านัก
ประสิทธภิาพ (EM) พงึพอใจ ปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนศูนยถ่์ายทอดขอ้มลูจ านวน4กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละที่ประชาชนมีศูนย์บริการข้อมูลทางส านัก
การเกษตรต าบลบา้นแดงเพ่ือทางการเกษตรกับประชาชน พงึพอใจ เกษตรแก่ประชาชนปลัด
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีท าการเพ่ือปรับสภาพดนิให้อุดมสมบูรณ์จ านวน4กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ประชาชนดินและส่ิงมีชีวติในล าหว้ยส านัก
เกษตรคืนชีวติใหห้ว้ยหลวงและรักษาระบบนิเวศให้ล าห้วยหลวง พงึพอใจ หลวงมีความอุดมสมบรูณ์ปลัด
โครงการรณรงค์การประหยัดน้ าเพื่ออนาคตเพ่ือประหยัดทรัพยากรน้ าส าหรับจ านวน4กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคส านัก
ลูกหลานใช้ในอนาคต พงึพอใจ อย่างเพยีงพอปลัด
โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานลดภาวะเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จ านวน4กิจกรรม 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละที่ประชาชนประชาชนรู้วธิลีดค่าใช้จ่ายส านัก
โลกร้อนไฟฟ้า น้ ามัน พงึพอใจ ด้านพลังงานไฟฟา้ น้ ามันปลัด
โครงการส ารวจแหล่งน้ าเสียในชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจ านวน4กิจกรรม 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละที่ประชาชนทรัพยากรธรรมชาติส านัก

ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ พงึพอใจ มีความอุดมสมบรูณ์ปลัด
โครงการปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ าเฉลิมพระเพ่ืออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ า จ านวน4กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละที่ประชาชนทรัพยากรธรรมชาติส านัก
เกียรติฯเนื่องในวนัพอ่แหง่ชาติ พงึพอใจ มีความอุดมสมบรูณ์ปลัด

จ านวน  22 โครงการ - - 718,000            718,000 718,000 718,000 - - -
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งบประมาณและที่ผ่านมา











































ยุทธศาสตร์ที ่5. ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 การสง่เสริมประเพณีพุทธ

ศาสนาแห่เทียนพรรษา
ต าบลทุ่งมน

เพื่อเปน็การส่งเสริม
ประเพณีพทุธศาสนาแห่
เทยีนพรรษาต าบลทุ่งมน

ประชาชนทั้ง 9 หมู่บา้น        5,000       5,000     40,000     40,000       40,000 ประชาชนร้อยละ 80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี

ประชาชนได้
อนรัุกษ์
ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

119

2 โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

เพื่อเปน็การส่งเสริม
พทุธศาสนาและ
อนรัุกษป์ระเพณีอนัดี
งาม

ประชาชนทั้ง 9 หมู่บา้น    100,000     80,000     80,000     80,000       80,000 ประชาชนร้อยละ 80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี

ประชาชนได้
อนรัุกษ์
ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการสง่เสริมกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง

เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี
ไทยวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

๑  คร้ัง/ปปีระชาชนใน
ต าบลทุ่งมน

     50,000     60,000     70,000     70,000       70,000 ประชาชนร้อยละ 80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี

ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเทีย่ว

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่5. ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาคุณภาพชวีิต

เพื่อเปน็การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหก้บัผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนกังาน 
ผู้น าทอ้งที่ ทอ้งถิ่นใน
ต าบลทุ่งมน

ผู้บริหาร ข้าราฃการ 
ผู้น าทอ้งที่ ทอ้งถิ่ใน
ต าบลทุ่งมน

     60,000     60,000     70,000     70,000       70,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร ข้าราฃการ 
ผู้น าทอ้งที่ ทอ้งถิ่ใน
ต าบลทุ่งมนเข้าร่วม
การอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

ผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวาม
สมคัรสมาน
สามคัคีกนัและ
สามารถน าเอา
ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

120

5 อุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว เพื่ออดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค า
เขื่อนแกว้ตามโครงการ
สนบัสนนุการจัดงาน
ประเพณีบญุบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

อดุหนนุอ าเภอค าเขื่อน
แกว้

     10,000     10,000     10,000  10,000       10,000 ประชาชนร้อยละ80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี 
และอนรัุกษป์ระเพณี
 และภทูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

ประชาชนร้อย
ละ80ได้มส่ีวน
ร่วมในการ
อนรัุกษ์
ประเพณี และ
ภทูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

6 โครงการสบืสานวันส าคัญ
ทางพระพุทธศานา(วันพระ
เดือนละครั้ง)

เพื่อเปน็การส่งเสริม
พทุธศาสนาและ
อนรัุกษป์ระเพณีอนัดี
งาม

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนกังานส่วน
ต าบล และ ประชาชน
ทั้ง 9 หมู่บา้น

   100,000     80,000     80,000     80,000       80,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนกังานส่วนต าบล 
และประชาชนร้อยละ
 80ได้มส่ีวนร่วมใน
การอนรัุกษป์ระเพณี

ประชาชนได้
อนรัุกษ์
ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเทีย่ว

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่5. ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7 โครงการอบรมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียน
ได้ตระหนกัถึงคุณค่า
ของหลักธรรมค าสอน
ในพทุธศาสนา

อบรมนกัเรียนจ านวน 3
 โรงเรียน

     90,000     90,000     90,000     90,000          90,000 นกัเรียนเข้าร่วมการ
อบรมฯร้อยละ 80

นกัเรียนได้
เข้าใจใน
หลักธรรมค า
สอนของพทุธ
ศาสนาและสา
มารน า ไปใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน
ได้

กองการศึกษา

121

8 อุดหนุนจดังานประณีบุญบั้ง
ไฟต าบลทุ่งมน

เพื่ออดุหนนุโครงการ
จัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟต าบลทุ่งมน

 คณะกรรมการหมู่บา้น
9 หมู่บา้น

   200,000   240,000   240,000   240,000     240,000 ประชาชนร้อยละ80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี 
และภทูปิญัญาทอ้งถิ่น

ประชาชนได้
อนรัุกษ์
ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

9 โครงการจดังานวันผู้สงูอายุ
และสง่เสริมการใชป้ระสบ
การของผู้สงูอาย ุจดัรวบรวม
เป็นภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เพื่อใหค้วามส าคัญกบั
ผู้สูงอายุ และเปน็แหล่ง
ระดมทนุทางสมอง
เพื่อใหผู้้สูงอายุได้
พบปะสมาคมถ่ายทอด
ภมูปิญัญา

ผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บา้น      50,000     50,000 ประชาชนร้อยละ 80
ได้มส่ีวนร่วมในการ
อนรัุกษป์ระเพณี

ประชาชนได้
อนรัุกษ์
ประเพณีและมี
ความสามคัคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเทีย่ว

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) 



#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการเวทีประชาคม

กับแผนพัฒนาชมุชน
เพื่อเปน็แนวทางในการ
พฒันาชุมชน

จัดท าแผนทั้ง 9 หมู่บา้น     30,000     30,000 โครงการฯใน
แผนชุมชนถูก
บรรจุใน
แผนพฒันา 
100 %

มกีรอบและแนวทางใน
การแกป้ญัหาของ
ประชาชนได้

ส านกัปลัด

122

2 โครงการเวทีประชมุ
ประชาคมกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
บูรณาการร่วมกับแผน
ชมุชน

เพื่อเปน็แนวทางในการ
พฒันาทอ้งถิ่นและแผน
ชุมชน

จัดท าแผนทั้ง 9 หมู่บา้น     30,000     30,000     30,000 โครงการฯใน
แผนชุมชน 
ถูกบรรจุใน
แผนพฒันา 
100 %

มกีรอบและแนวทางใน
การแกป้ญัหาของ
ประชาชนได้

ส านกัปลัด

3 โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพื่อ อบต.ออกพบปะ
ประชาชนรับฟงัปญัหา
ความต้องการ

ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล
ทุ่งมน

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

น าไปใช้ประโยชนใ์นการ
วางแผนแกไ้ขปญัหา
ใหก้บัประชาชนได้

ส านกัปลัด

4 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
กษตัริย์

ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล
ทุ่งมน

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนักษตัริย์

ประชาชนแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนักษตัริย์

ส านกัปลัด

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

งบประมาณ

(ผ 02) 



ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการเปิดวิสยัทัศน์

ของคณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภา พนักงาน
สว่นต าบลและพนักงาน
จา้ง

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนกังานส่วนต าบลได้น า
ความรู้มาปฏบิติังานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังานส่วน

ต าบล และพนกังานจ้าง
 อบต.ทุ่งมน

500,000 150,000 300,000 300,000 300,000 การปฏบิติังาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏบิติังานของ
องค์กรมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส านกังานปลัด
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6 โครงการวันเฉลมิพระ
ชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จ        
พระเจา้อยู่หัวฯและ
สมเด็จพระบรมราชนีิ

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
กษตัริย์

ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล
ทุ่งมน

    20,000     20,000     20,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนักษตัริย์

ประชาชนแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนักษตัริย์

ส านกัปลัด

7 โครงการปรองดอง 
สมานฉนัท์สร้าง
ความสขุอยา่งยั่งยนืแก่
ประชาชน

เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์แก่ประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่าย

ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล
ทุ่งมน

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 ประชาชนใน
ต าบลร้อยละ
100 มคีวาม
สามคัคี
ปรองดอง
สมานฉันท์

เพื่อขับเคล่ือนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันทใ์นพื้นที่

ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
8 โครงการอุดหนุนที่ท า

การปกครอง ตาม
โครงการเฉลมิพระ
เกียรติวันปิยะมหาราช

เพื่ออดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค าเขื่อน
แกว้

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ค าเขื่อนแกว้

      5,000       5,000       5,000       5,000       5,000 อดุหนนุที่ท า
การปกครอง
อ าเภอค า
เขื่อนแกว้

มกีารบริหารจัดการศูนย์
ข้อมลูข่าวสารอย่างมี
ประสิทธภาพ

ส านักปลัด
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9 โครงการอุดหนุนที่ท า
การปกครองตามโครง 
การเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว/สมเด็จพระ
บรมราชนีิและงานรัฐพิธี

เพื่ออดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอค าเขื่อน
แกว้

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ค าเขื่อนแกว้

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 อดุหนนุที่ท า
การปกครอง
อ าเภอค า
เขื่อนแกว้1แหง่

มกีารบริหารจัดการศูนย์
ข้อมลูข่าวสารอย่างมี
ประสิทธภาพ

ส านักปลัด

10 โครงการอ านวยการ
ศูนยร์วมฃ่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินอ าเภอค าเขื่อน
แก้ว

เพื่ออดุหนนุเทศบาล
ต าบลค าเขื่อนแกว้

เทศบาลต าบลค าเขื่อน
แกว้

    10,000 อดุหนนุ
เทศบาลค า
เขื่อนแกว้1 
แหง่

มกีารบริหารจัดการศูนย์
ข้อมลูข่าวสารอย่างมี
ประสิทธภาพ

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนการ
บริหารศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการชว่ยเหลอื
ประชาชน

เพื่ออดุหนนุ อปท.ในเขต
อ าเภอค าเขื่อนแกว้

อปท.ในค าเขื่อนแกว้     10,000     10,000     10,000     10,000 อดุหนนุ อปท.
ในอ าเภอค า
เขื่อนแกว้

มกีารบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
อย่างมปีระสิทธภาพ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
12

10,000    10,000    10,000    

ส านกังานปลัด
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13 โครงการส่งเสรมิการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุรติ
ในการปฏบิตัิงานของ
บคุคลากรองค์การ
บรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนกังานส่วนต าบลได้น า
ความรู้มาปฏบิติังานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังานส่วน

ต าบล และพนกังานจ้าง
 อบต.ทุ่งมน

20,000 20,000 20,000 การปฏบิติังาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏบิติังานของ
องค์กรมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส านกังานปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ

พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนทั่วไปได้
มีความรู้ตามพะราช
บญัญัติข้อมูลข่าวสาว

ของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม
พระราชบญัญตัิข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงาน
จ้าง อบต.ทุ่งมนและ

ประชาชนทั่วไป

การปฏบิติังาน
ขององค์กรมี
ระสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

การปฏบิติังานของ
องค์กรมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
14 การจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงและพฒันา

ศักยภาพการจัดเกบ็รายได้
ตลอดปใีนเขตต าบล   

ทุ่งมน
    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 อบต.มี

ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏบิติังาน สูง
ร้อยละ60 ขึ้น
ไป

สามารถพฒันารายได้ให้
สูงขึ้น

กองคลัง
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15 การสร้างจติส านึกใน
การช าระภาษีท้องถ่ิน

เพื่อปรับปรุงและพฒันา
ศักยภาพการจัดเกบ็รายได้

ตลอดปใีนเขตต าบล   
ทุ่งมน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏบิติังาน สูง
ร้อยละ60 ขึ้น
ไป

สามารถพฒันารายได้ให้
สูงขึ้น

กองคลัง

16 โครงการการให้บริการ
ในการช าระภาษีนอก
สถานที่

เพื่อปรับปรุงและพฒันา
ศักยภาพการจัดเกบ็รายได้

ตลอดปใีนเขตต าบล   
ทุ่งมน

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏบิติังาน สูง
ร้อยละ60 ขึ้น
ไป

สามารถพฒันารายได้ให้
สูงขึ้น

กองคลัง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็
ภายในต าบลทุ่งมน

เพื่อใช้เปน็สถานที่
เรียนของเด็กเล็กใน
ต าบล   ทุ่งมน

กอ่สร้างศูนย์พฒันา
เด็กบา้นมะริก,วัด
โพนสิม

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

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนใ์นการ
บริการของ อบต

กองการศึกษา

127
                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ

(ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.หมู่ 7
เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1)  แยกทางเข้า
หมู่บา้นถึงหนองสร้าง
แข้

2,500,000   ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 7ไม่
 มปีญัหาน  าทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

กองช่าง
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3 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1)สายทาง อบต.
ทม.018 (บา้นทุ่ง
มน-บา้นค าเกดิ)

1,000,000  1,000,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

4 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติก

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

(1)ถนนสาย ยส.ถ.
46-001(แยกทาง
หลวงชนบทหมายเลข
 2007-บา้นทุ่งมน)

1,000,000  1,000,000  กองช่าง

(2)ถนนสาย ยส.ถ. 
46-002

1,000,000   1,000,000   

(แยกทางหลวงชนบท
หมายเลข 2002-
บา้นดู่)

งบประมาณ

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล

ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 

รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

(ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ถนนสายบ้านโซง - 
บ้านดงเจริญ    
ต าบลดงเจริญ

     500,000      500,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง
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6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

1)ถนนสายบา้นเหล่า
โป ่- บา้นดงเจริญ   
ต าบลดงเจริญ

500,000     500,000     กองช่าง

2)สาย ยส.ถ.
46-003 (แยกถนน 
ยส.ถ.46-001-บา้น
ค าเกดิ)

1,000,000   1,000,000  

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางทอ่
ระบายน้ า หมู่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและไมม่นี  า
ทว่มขัง

1)สาย ถนน ยส.ถ.
46-001-บา้นค าเกดิ)
 ช่วงบา้นเหล่าโป่

1,900,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

งบประมาณ

(ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
1) ถนนสายบา้นทุ่ง
มน -  โพนทนั

2,000,000   2,000,000  กองช่าง 130

หมู่ 3 2) ถนนสายบา้นทุ่ง
มน - บา้นค าเกดิ

1,000,000   1,000,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ถนนสาย ยส.ถ.
46-002(ช่วงบา้น
โพนสิม-บา้นมะพริก)

1,900,000   1,000,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ถนนสาย ยส.ถ.
46-001 (ช่วงแยก
ทางหลวงชนบท
2007-บา้นทุ่งมน)

1,000,000   2,000,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

(ผ.02) (ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
11 โครงการซ่อมแซมฝาย

น้ าลน้คลองใสไ้ก่ล าห้วย
ถ่มหมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

(1)บริเวณล าห้วยถ่ม 1,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 1 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
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12 โครงการขดุลอกล า
เหมอืงสาธารณะ หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

(1)บริเวณล าเหมอืง
สาธารณะหมู่ที่ 1

1,000,000   1,000,000  ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 1 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
                
                
                
                
                13 โครงการขดุลอก   

หนองแค   หมู่ 4
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

(1) หนองแค หมู่ที่ 4 3,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 4 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
                
                
                
                
                

 

14 โครงการขดุลอกพร้อม
ติดตั้งระบบกระจายน้ า
ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์
 หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

(1) บริเวณหนองบั่ว 5,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 5 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
                
                
                
                
                

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ผ.02) (ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
15 โครงการขดุลอกล าห้วย

ถ่ม หมู่ที่ 6
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

บริเวณล าหว้ยถ่ม หมู่
ที่ 6

1,000,000   1,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 6 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
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16 โครงการก่อสร้างสถานี
สบูน้ าด้วยระบบไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรระบบท่อ
   หมู่7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

(1)จดุที่นานาง
สมหวัง แสวงดี

10,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

(ผ.02) (ผ.02/1) 













ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้(1จากไร่นายอดุลย์ สลับศรี ถึงไร่ 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

การ
ไฟฟ้
าส่วน

แรงต่ าหมู่ 1 ทกุครัวเรือนและเพื่อ นายวิราช พจิารณ์ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ภมูิ
ภาค
ยโสธร

ความปลอดภยัในชีวิตและ(2)จากบา้นนายวัชระ  พจิารณ์ 100,000    

สาขาย่อย

ทรัพย์สินของประชาชน ถึงไร่นายอมร  พจิารณ์

ค าเขื่อนแก้ว2 โครงการขยายสายเมน เพื่อใหม้ปีริมาณไฟฟา้ใช้(1)จากบา้นนายโสวัตร เกื อกลู100,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ใหญ่หลังเสาไฟ หมู่ 1 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ถึงบา้นนายบญุธง แกน่ของ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

3 โครงการขยายหมอ้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี (1)บริเวณหนา้โรงเรียนโซงเหล่าโป่150,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

งบประมาณและที่มา

1.1  หมู่ที่ 1  บา้นโซง

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



แปลงไฟฟา้หมู่ 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง วิทยา ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ทกุพื นที่

250,000    100,000     100,000    

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

4 โครงการขยายเขยไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มไีฟฟา้จากโรงเรียนโซงเหล่าโป่วทิยาถึง150,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

การ
ไฟฟ้
าส่วน

พร้อมหมอ้แปลง หมู่ที่ 2 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื นที่ ล าห้วยถ่ม ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ภมูิ
ภาค
ยโสธร

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มไีฟฟา้(1) ไร่นายยงยุทธ สายสีแกว้100,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สาขาย่อย

แรงต่ า หมู่ 2 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื นที่ ถึงที่นายวงเดือน  พจิารณ์ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ค าเขื่อนแก้ว(2)จากไร่นายสุภาพ สว่างแสง 100,000     

 ถึงถนนทุ่งมน-โพนทนั

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มไีฟฟา้ถนนสายทุ่งมน-โพนทนั 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

แรงต่ าหมู่ 3 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื นที่ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ (1)เขตหมู่ที่ 4 ถึงบอ่โจ้โก้ 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา

1.4  หมู่ที่ 4  บา้นโพนสิม

1.3  หมู่ที่ 3  บา้นทุ่งมน

1.2  หมู่ที่ 2  บา้นเหล่าโป่

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



เพื่อการเกษตร หมู่ 4 เกษตรอย่างทั่วถึง ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มไีฟฟา้(1)จากเขตหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 9 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

แรงต่ าหมู่ 4 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื นที่ (2)จากหนองแคถึงถนนหนิคลุก ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

หมู่ 9 250,000    200,000     200,000     

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ปีริมาณไฟฟา้ใช้(1)จากศูนย์พฒันาเด็กเล็กถึงบา้น 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

การ
ไฟฟ้
าส่วน

 แรงต่ า  หมู่ 5 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง นา่งสุพนัธ์ ดอกจันทร์ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ภมูิ
ภาค
ยโสธร

(2)จากทศิตะวันออกโรงเรียนบา้น 100,000     

สาขาย่อย

มะพริกดู่โพนสิมถึงอา่งวังตะเข้นอ้ย

ค าเขื่อนแก้ว(3)บา้นนางสมบติั ไกยราช ถึง 100,000    

บา้นนนายถวิล สีเทา

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อเพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ (1)จากบา้นนายถวิล  สีเทา ถึง 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

การเกษตร หมู่ 5 เกษตรอย่างทั่วถึง ที่นานายค าผิน  สีเทา ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

1.6  หมู่ที่ 6 บา้นดู่

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ปีริมาณไฟฟา้ใช้(1)นายบญุเลียง  ขยันท า ถึง100,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

1.5  หมู่ที่ 5  บา้นมะพริก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

งบประมาณและที่มา



แรงต่ าหมู6่ อย่างพอเพยีงและทั่วถึง วัดปา่บา้นดู่ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเพื่อใหป้ระชาชนได้มไีฟฟา้จากบา้นดู่ ถึง ล าหว้ยถ่ม 100,000     ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

เกษตร หมู่ 6 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื นที่ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

100,000    300,000     100,000     100,000    

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

1.7 หมู่ที่  7  บา้นทุ่งมน

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพิ่มพื นที่แสงสว่างและเพิ่มจากบา้นทุ่งมน ถึง ฐานบั งไฟ 100,000     100000 ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

หมู่ 7 ความปลอดภยั หมู่ 7 ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

1.8 หมู่ที่  8  บา้นโซง

การขยายเขตไฟการขยายเขตไฟฟ้า

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ในการ ถนนสาย013จากแยกบา้นนาย 150,000     150,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

การ
ไฟฟ้
าส่วน

การเกษตรหมู่ 8 เกษตรอย่างทั่วถึง บญุหลาย พจิารณ์ ถึง คลองน  าบู้ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ภมูิ
ภาค
ยโสธร

15 โครงการติดตั งหมอ้แปลงไฟฟา้เพื่อใหม้ปีริมาณไฟฟา้ใช้ติดตั งหมอ้แปลงไฟฟา้ 200,000     200,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สาขาย่อย

หมู่ 8 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง จ านวน 1 จุด บริเวณที่สาธารณะ ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

ค าเขื่อนแก้วหนองกกโพธิ ์

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อใหม้ปีริมาณไฟฟา้ใช้(1)จากที่นานายวาสนา แสวงแกว้100,000    100,000    ร้อยละ100 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมมเิตอร์ไฟฟา้ หมู่ 8อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ถึงที่นานายเกษตรศิลป ์ค าวัง ของครัวเรือนมไีฟฟา้ ทกุครัวเรือน

(3)จากบา้นนายประสิทธิ ์พจิารณ์ 100,000     100,000    

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

งบประมาณและที่มา

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



ถึงเขตต าบลย่อ

100,000    250,000     300,000     650,000    

รวม 700,000   750,000    600,000    850,000   

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมพฒันาการของโรงเรียน ทั ง 3  แหง่2,404,800  2,404,800   2,404,800   2,404,800  เด็กนกัเรียนได้รับ  อบต.มศัีกยภาพและกองการศึกษา

โรงเรียน

เด็กนกัเรียน ใหไ้ด้รับอาหารศพด.   4  แหง่ อาหารกลางวัน การปฏิบัติงานมีประ

ทั ง 3  แหง่

ครบทั ง 5 หมู่ ๑๐๐% สิทธิภาพมากขึ น

ศพด.   4  แหง่2 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ด่ืมโรงเรียน ทั ง 3  แหง่1,195,523  1,195,523   1,195,523   1,195,523  เด็กนกัเรียนได้รับ  อบต.มศัีกยภาพและกองการศึกษา

โรงเรียน

นม ส่งเสริมพฒันาการ ศพด.   4  แหง่ อาหารเสริมนม ๑๐๐ %การปฏิบัติงานมีประ

ทั ง 3  แหง่

ของเด็กนกัเรียน สิทธิภาพมากขึ น

ศพด.   4  แหง่3 โครงการแข่งขันกฬีาภายในเพื่อใหน้กัเรียนรู้จักการเล่นนักเรียนทั ง 3 โรงเรียน 30,000      30,000       30,000       30,000      เด็กนักเรียนมีพัฒนา นกัเรียนได้รู้ทกัษะการกองการศึกษา

โรงเรียน

และภายนอกโรงเรียน กฬีาที่ถูกต้อง รู้แพ ้รู้ชนะ การที่ดีร่างกาย เล่นกฬีาที่ต้อง มนี  าใจ

ทั ง 3  แหง่

และอภยั แข็งแรง เปน็นกักฬีา

4 โครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการใช้นกัเรียนช่วงชั นที่ 3 30,000      30,000       30,000       30,000      นกัเรียนร้อยละ60 นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

โรงเรียน

และคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารจ านวน 3 โรงเรียน มคีวามเปน็เลิศ และประสบการณ์ตรง

ทั ง 3  แหง่

ของนกัเรียน ทางวิชาการ สามารถน าไปพัฒนาใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

งบประมาณและที่มา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

จ านวน     16  โครงการ



การเรียนได้

3,660,323  3,660,323   3,660,323   3,660,323  

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

5 โครงการสนบัสนนุศูนย์ เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์เด็กนักเรียน,เยาวชน 30,000      30,000       30,000       30,000      มวีัสดุ/ครุภณัฑ์ ศูนย์การเรียนฯได้รับ โรงเรียนในต าบล

โรงเรียนทั ง 3 แหง่การเรียนชุมชนเฉลิมพระและส่ือการเรียนการสอนในต าบลทุ่งมน และส่ือการเรียน วัสดุ/ครุภัณฑ์และส่ือการทุ่งมน/กศน.ต าบล

กศน.ประจ าเกยีรติต าบล ประจ าศูนย์การเรียน เรียนการสอน ทุ่งมน 

ต าบลทุ่งมน6 โครงการฝึกอาชีพใหเ้ด็ก เพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อฝึกนกัเรียนทั ง 3 โรงเรียน 30,000      30,000       30,000       30,000      นกัเรียนร้อยละ50 นกัเรียนได้รับการ โรงเรียนในต าบล

โรงเรียน

นกัเรียน อาชีพใหน้กัเรียน ได้รับการฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ ทุ่งมน 

ทั ง 3  แหง่ทั ง3โรงเรียน

7 โครงการแข่งขันทกัษะทางเพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิชานกัเรียนทั ง 3 โรงเรียน 20,000      20,000       20,000       20,000      นกัเรียนร้อยละ60 นักเรียนทั งสามโรงเรียนโรงเรียนในต าบล

โรงเรียน

วิชาการของเด็กนกัเรียนระดับของเด็กในการแข่งขันความ มคีวามเปน็เลิศ มคีวามเปน็เลิศทาง ทุ่งมน 

ทั ง 3  แหง่

ชั นประถมศึกษาในเขตพื นที่เปน็เลิศทางวิชาการ ทางวิชาการ วิชาการ

8 โครงการพฒันานกัเรียนด้วยระบบเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้นกัเรียนทั ง 3 โรงเรียน 30,000      30,000       30,000       30,000      นกัเรียนทั ง3โรงเรียนการจัดการเรียน โรงเรียนในต าบล

โรงเรียน

ICT ทางด้านเทคโนโลยี มรีะบบICTใช้ใน มปีระสิทธิภาพ ทุ่งมน 

ทั ง 3  แหง่การเรียนรู้

9 อดุหนนุโรงเรียนสพฐ.ในเขตเพื่ออดุหนนุโรงเรียนในเขตอดุหนนุ 30,000      30,000       30,000       30,000      การจัดการเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

โรงเรียน
หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

งบประมาณและที่มา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



พื นที่รับผิดชอบของต าบลทุ่งมนพื นที่ต าบลทุ่งมน 3โรงเรียนทั ง   3 โรงเรียน ###### 140,000 140,000 ###### การสอนมคุีณภาพ ส่งเสริมในทางด้าน
ทั ง 3  แหง่

ด้านการศึกษาระดับต่าง ๆ การศึกษา

รวม ####### 3,800,323 3,800,323 3,800,323 

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
1 โครงการหมู่บา้นปรับเปล่ียนเพื่อลดอตัราการปว่ยโรคประชาชนในต าบลทุ่งมน50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมสุีข ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

 รพ.สต.ทุ่งมนพฤติกรรมลดเส่ียง ลดโรคความดันโลหติสูงและ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ตรวจคัดกรองความ

เบาหวาน 80 เส่ียงโรคเบาหวานและ

ความดันโลหติสูง

2 โครงการหมู่บา้นส่งเสริมออกเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมสุีข ประชาชนมกีารออก กองสาธารณสุขฯ

รพ.สต.ทุ่งมนก าลังกายแบบแอโรบกิ ออกก าลังกายแบบแอโรบกิ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ก าลังกายแบบแอโรบคิ

เพิ่มขึ นในทกุช่วงวัย 80 อย่างต่อเนื่องในทกุ

ช่วงอายุ

3 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้เพื่อปอ้งกนัโรคพษิสุนขั ทกุหมู่บา้น 50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมีความปลอดชุมชนปลอดภยัจาก กองสาธารณสุขฯ

ปศุสัตวอ์ าเภอประจ าปทีกุหมู่บา้น บา้ภายในชุมชน ภัยจากโรคพิษสุขนัข โรคพษิสุนขับา้

บ้าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

จ านวน   9  โครงการ



4 โครงกาพฒันาศักยภาพบริการเพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทยบคุลากรการใหบ้ริการ 60,000      60,000       60,000       60,000      ประชาชนมสุีข บคุลากรการใหบ้ริการกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมแพทย์แผนไทยและส่งเสริมใน รพ.สต.โพนสิมและใช้แพทย์แผนไทยใน . . ภาพที่ดีขึ นร้อยละ แพทย์แผนไทยใน

การใช้สมนุไพรในชุมชน สมนุไพรโดยในชุมชนรพ.สต.โพนสิม 1 คน 80 รพ.สต.โพนสิม 1 คน

210,000   210,000    210,000    210,000   

64แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
5 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคเพื่อปอ้งกนัและควบคุมการเด็ก 0-5 ขวบและ 10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนมสุีข ประชาชนปลอดภยักองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนที่ติดต่อได้ด้วยวัคซีน ระบาดของโรคที่ปอ้งกนัได้ประชาชนในต าบลทุ่งมน ภาพที่ดีขึ นร้อยละ จากโรคติดต่อต่างๆ

ด้วยวัคซีน 80

6 โครงการต าบลทุ่งมนนา่อยู่เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมหมู่บา้นนา่อยู่เปน็ 90,000      90,000       90,000       90,000      ประชาชนมสุีข ชุมชนมคีวามสะอาดถูกสุขกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมครอบครัวปลอดภยัจากโรคในต าบลทุ่งมนนา่อยู่ หมู่บา้นต้นแบบ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ลักษณะ สร้างชุมชน

รพ.สต.ทุ่งมนประชาชนไมม่ปีจัจัยเส่ียง 80 นา่อยู่หา่งไกลโรค

ต่อโรค
7 โครงการต าบลทุ่งมนไร้พงุเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนประชาชน15ปขีึ นไปผ่านเกณฑ์50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมสุีข พฒันาศักยภาพบคุคลต้นแบบส่วนสาธารณสุข

มุ่งสู่สุขภาพดี ออกก าลังกาย คนไทยไร้พงุรอยละ 70 ภาพที่ดีขึ นร้อยละ สุขภาพ รพ.สต.โพนสิม

กนิอาหารถูกหลัก 80

8 โครงการพฒันาศักยภาพชมรมเพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมกีาร 4 ชมรม 20,000      20,000       20,000       20,000      ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ น พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมผู้สูงอายุต าบลทุ่งมน ด าเนนิกจิกรรมและอายุ มสุีขภาพดี

ยืนยาว

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



9 โครงการต าบลทุ่งมนควบคุมโรคเพื่อพฒันาศักยภาพทมี SRRTทมี SRRT ในต าบล 40,000      40,000       40,000       40,000      ต าบลทุ่งมน ทมีSRRTต าบลทุ่งมนมีกองสาธารณสุข
รพ.สต.โพนสิมเข้มแข็ง ต าบลทุ่งมนในการตอบโต้ทุ่งมน  20 คน มทีมีหมอที่ดี ศักยภาพในการ

รพ.สต.ทุ่งมนเหตุการณ์ทางสาธารณสุข ควบคุมโรค

210,000   210,000    210,000    210,000   

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
10 โครงการขยายเครือข่ายผลิตเพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนในต าบลทุ่งมน30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมสุีข เพื่อใหป้ระชาชนได้ กองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมภณัฑ์เกลือเสริมไอโอดีน ประทานเกลือไอโอดีนผ่าน ภาพที่ดีขึ นร้อยละ รับประทานเกลือ

รพ.สต.ทุ่งมนประจ าหมู่บา้น เครือข่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ 80 ไอโอดีน

เกลือไอโอดีนในชุมชน

11 โครงการหมู่บา้นสายใยรักเพื่อใหแ้มแ่ละบคุคลใน ประชาชนในต าบลทุ่งมน10,000      10,000       10,000       10,000      ทารกร้อยละ60 เด็ก0-5ปรัีบการประกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมแหง่ครอบครัว ครอบครัวมีความรู้พัฒนาการ ด่ืมนมแม่อย่างเดียว เมนิEQ-IQ ผ่านเกณฑ์

เด็กตามวัยและส่งเสริมการ ทกุราย

เลี ยงลูกด้วยนมแม ่6 เดือน

12 โครงการพฒันามาตรฐานสุขภาพเพื่อประเมนิมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุ 5 หมู่บา้น 15,000      15,000       15,000       15,000      ประชาชนมสุีข ผู้สูงอายุได้รับการ กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนอนามยัผู้สูงอายุ อนามยัผู้สูงอายุและสนบัสนนุ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ประเมนิสุขภาพและมี

ใหผู้้สูงอายุได้มกีจิกรรมสัน 80 กิจกรรมสันาการต่างๆ 

ทนาการต่าง ๆ

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



13 โครงการต าบลทุ่งมน นา่อยู่เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมสุีข หมู่บา้นมคีวามสะอาดกองสาธารณสุข
รพ.สต.ทุ่งมนหมู่บา้นสะอาด หนา้บา้น นา่มองใหถู้กสุขลักษณะ และรณรงค์ให้ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ปลอดภยัไร้มลพษิ

ชุมชนรักษาความสะอาดก าจัด 80

แหล่งรังโรคติดต่อ

105,000    105,000     105,000     105,000    

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

14 โครงการส ารวจความเส่ียงของเพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงในพื นที่ประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000       25,000       25,000      ประชาชนมสุีข เพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงในพื นที่กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนเกษตรกรจากการใช้สารเคมีได้รับการตรวจสารเคมตีกค้าง ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ได้รับการตรวจสารเคมตีกค้าง

ก าจัดศัตรูพชื ในเลือดและใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร 80 ในเลือดและใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

ในการใช้สารเคมี ในการใช้สารเคมี

15 โครงการวัยรุ่นวัยใสหา่งไกลเอดส์เพื่อใหเ้ยาวชนเกดิความรู้เยาวชนในต าบลทุ่งมน 30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมสุีข เยาวชนเกดิความรู้ กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนเข้าใจเพศศึกษา ปอ้งกนัการความเข้าใจรู้ถึงภยัของโรค3 โรงเรียน ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ความเข้าใจรู้ถึงภยัของ

ตั งครรภก์อ่นวัยอนัควร เอดส์และเพื่อปอ้งกนัการ 80 โรคเอดส์และเพื่อปอ้ง

(stop teen mom) ตั งครรภก์อ่นวัยอนัควร กนัการตั งครรภก์อ่น

วัยอนัควร
16 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรคเพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กศพด.ในต าบลทุ่งมน 10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนมสุีข ศูนย์พฒันาเด็กเล็กผ่านกองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนพฒันาการสมวัย ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กปลอดโรค ภาพที่ดีขึ นร้อยละ เกณฑ์ศูนย์เด็กปลอด

ส่งเสริมใหชุ้มชนมส่ีวนร่วม 80 โรคและชุมชนมีส่วนร่วม

ในการสร้างเสริมพฒันาการ ในการสร้างเสริมพัฒนา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



เด็กและส่งเสริมทนัฯตกรรม การเด็กและส่งเสริมใน

ศูนย์พฒันาเด็เล็ก

17 โครงการอดุหนนุที่ท าการปกเพื่ออดุหนนุที่ท าการปกที่ท าการปกครอง 10,000    10,000     10,000     10,000    ที่ท าการปกครอง อดุหนนุส่วนราชการอื่นส านักปลัด

ครอง ตามโครงการต่าง คๆรองอ าเภอค าเขื่อนแกว้อ าเภอค าเขื่อนแกว้ อ าเภอค าเขื่อนแกว้

ท าการปกครองอ า
เภอค าเขื่อนแก้ว75,000  75,000   75,000   75,000  

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
18 โครงการแกนน าพี่เลี ยงนมแม่ส่งเสริมและสนบัสนนุแกนน าแกนน าในต าบลทุ่งมน 7,500         7,500          7,500          7,500         ทารกร้อยละ60 แกนน ามคีวามรู้สา กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนให้ความรู้ด้านนมแม่ในชุมชน ด่ืมนมแม่อย่างเดียว มารถเปน็พี่เลี ยงด้าน

เพื่อใหค้วามรู้แกห่ญิง นมแมใ่นชุมชนได้

หลังคลอด
19 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเพื่อใหค้วามรู้ความปลอดภยัประชาชนในต าบลทุ่งมน 8,000         8,000          8,000          8,000         ประชาชนมสุีข ประชาชนมคีวาม กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนชีวอนามยัในการท างาน ในการประกอบอาชีพของ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ปลอดภยัในการท างาน

ประชาชน 80

20 โครงการเลี ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้มารดาและทารกแรกประชาชนในต าบลทุ่งมน 15,000       15,000        15,000        15,000       ทารกร้อยละ60 มารดาและทารกหลังกองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนอย่างเดียวจนครบ  6 เดือนคลอดได้รับชุดของขวัญเยี่ยม ด่ืมนมแม่อย่างเดียว คลอดได้รับขุดของ

คลอดทุกรายและท าพันธะ ขวัญเยี่ยมคลอดทกุราย

สัญญาการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ และท าพนัธะสัญญา

อย่างเดียวนาน 6 เดือน การเลี ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างเดียวนาน 6

 เดือน ทกุราย

21 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ เพื่อส่งเสริมทกัษะในการศพด.ในต าบลทุ่งมน 15,000      15,000       15,000       15,000      ประชาชนมสุีข เด็กปฐมวัย และ กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



สุขภาพฟนั แปรงฟนัในเด็กปฐมวัย และ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ เด็กทกุคนได้รับการ

เด็กทกุคนได้รับการตรวจ 80 ตรวจและแกป้ญัหา

และแกป้ญัหาสุขภาพฟนั สุขภาพฟนัจากบคุลากร

จากบคุลากรทนัตสาธารณสุข ทนัตสาธารณสุข

45,500      45,500       45,500       45,500      

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

22 โครงการพฒันาส่งเสริมศักยภาพเพื่อสร้างศักยภาพทมีหมอหมอครอบครัวดูแล 30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมสุีข หมอครอบครัวดูแลกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิมทมีหมอครอบครัวต าบลทุ่งมนครอบครัวต าบลทุ่งมนประชาชนครอบคลุม ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ประชาชนครอบคลุม

มากกว่า 80%ในต าบล 80 มากกว่า 80%

23 โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อดูแลความสะอาดใหก้บัถนนทกุเส้นภายในหมู่บา้น100,000    100,000     100,000     100,000    หมู่บ้านน่าอยู่นาอาศัยหมู่บา้นมคีวามสะอาด ส านักปลัด

รพ.สต.โพนสิมการท าความสะอาดถนนและข้างชุมชน ต าบลทุ่งมน ปลอดภยัไร้มลพษิ ส่วนสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนถนนภายในหมู่บา้น

24 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ เพื่อส่งเสริมทกัษะในการศพด.ในต าบลทุ่งมน 15,000      15,000       15,000       15,000      ประชาชนมสุีข เด็กปฐมวัย และ กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนสุขภาพฟนั แปรงฟนัในเด็กปฐมวัย และ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ เด็กทกุคนได้รับการ

เด็กทกุคนได้รับการตรวจ 80 ตรวจและแกป้ญัหา

และแกป้ญัหาสุขภาพฟนั สุขภาพฟนัจากบคุลากร

จากบคุลากรทนัตสาธารณสุข ทนัตสาธารณสุข

25 โครงการพฒันาส่งเสริมศักยภาพเพื่อสร้างศักยภาพทมีหมอหมอครอบครัวดูแล 30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมสุีข หมอครอบครัวดูแลกองสาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิม

งบประมาณและที่มา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



ทมีหมอครอบครัวต าบลทุ่งมนครอบครัวต าบลทุ่งมนประชาชนครอบคลุม ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ประชาชนครอบคลุม

มากกว่า 80%ในต าบล 80 มากกว่า 80%

26 โครงการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อดูแลความสะอาดใหก้บัถนนทกุเส้นภายในหมู่บา้น100,000    100,000     100,000     100,000    หมู่บ้านน่าอยู่นาอาศัยหมู่บา้นมคีวามสะอาด ส านักปลัด

รพ.สต.โพนสิมการท าความสะอาดถนนและข้างชุมชน ต าบลทุ่งมน ปลอดภยัไร้มลพษิ ส่วนสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนถนนภายในหมู่บา้น

275,000    275,000     275,000     275,000    

แบบ ผ. 02ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

27 โครงการพฒันามาตรฐานสุขภาพเพื่อประเมนิมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุ 5 หมู่บา้น 15,000      15,000       15,000       15,000      ประชาชนมสุีข ผู้สูงอายุได้รับการ กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนอนามยัผู้สูงอายุ อนามยัผู้สูงอายุและสนบัสนนุ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ประเมนิสุขภาพและมี

ใหผู้้สูงอายุได้มกีจิกรรมสัน 80 กิจกรรมสันาการต่างๆ 

ทนาการต่าง ๆ

28 โครงการต าบลทุ่งมน นา่อยู่เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนมสุีข หมู่บา้นมคีวามสะอาดกองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนหมู่บา้นสะอาด หนา้บา้น นา่มองใหถู้กสุขลักษณะ และรณรงค์ให้ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ปลอดภยัไร้มลพษิ

ชุมชนรักษาความสะอาดก าจัด 80

แหล่งรังโรคติดต่อ

29 โครงการส ารวจความเส่ียงของเพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงในพื นที่ประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000       25,000       25,000      ประชาชนมสุีข เพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงในพื นที่กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนเกษตรกรจากการใช้สารเคมีได้รับการตรวจสารเคมตีกค้าง ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ได้รับการตรวจสารเคมตีกค้าง

ก าจัดศัตรูพชื ในเลือดและใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร 80 ในเลือดและใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร

ในการใช้สารเคมี ในการใช้สารเคมี

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



30 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงมะเร็งเพื่อคัดกรองและค้นหากลุ่มเส่ียงประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000       25,000       25,000      ประชาชนมสุีข เพื่อใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงในพื นที่กองสาธารณสุข

รพ.สต.ทุ่งมนตับและทอ่น  าดี มะเร็งตับและมะเร็งทอ่น  าดีและ ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ได้รับการตรวจคัดกรอง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงใน 80 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงใน

ประชาชน 40 ปขีึ นไป ประชาชน 40 ปขีึ นไป

115,000    115,000     115,000     115,000    

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที ่2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตและเศรษฐกิจฐานราก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

31 โครงการเสริมสร้างแกนน าปอ้งกนัเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มี เยาวชนและ 25,000      25,000       25,000       25,000      ประชาชนมสุีข ส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ กอง

รพ.สต.ทุ่งมนยาเสพติดและ TO BE NUMBER 1บทบาทในการป้องกัน แกนน าในชุมชน ภาพที่ดีขึ นร้อยละ มีบทบาทในการป้องกันสาธารณสุข

ต าบลทุ่งมน ยาเสพติดและลดกลุ่มผู้เสพ 80 ยาเสพติดและลดกลุ่ม

รายใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ น ผู้เสพรายใหมไ่มใ่หเ้พิ่มขึ น

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่ม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่ม

ที่ได้รับการบ าบัด สร้างเครือข่าย ที่ได้รับการบ าบดั สร้างเครือข่าย

การป้องกันยาเสพติดเชื่อม การปอ้งกนัยาเสพติดเชื่อมโยงกบั

โยงกบัส่วนกลาง ส่วนกลาง

32 โครงการดูแลสุขภาพกาย เพื่อใหผู้้พกิารได้รับการดูแลด้านผู้พกิารในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000       25,000       25,000      ประชาชนมสุีข ผู้พิการได้รับการ กองการศึกษา

รพ.สต.ทุ่งมน สุขภาพใจ ผู้พกิาร สุขภาพกาย ใจ และส่งเสริม ภาพที่ดีขึ นร้อยละ ดูแลด้านสุขภาพกาย ใจ

อาชีพผู้พกิารในชุมชน 80  และส่งเสริม

อาชีพผู้พิการในชุมชน

33 โครงการสาธารณสุขมลูฐานเพื่อส่งเสริมกจิกรรมอสม.อสม.ประจ าหมู่บา้น135,000    135,000     135,000     135,000    ประชาชนมสุีข สร้างขวัญและก าลังใจให้ กอง

รพ.สต.ทุ่งมนอสม.ประจ าหมู่บา้น ประจ าหมู่บา้น ภาพที่ดีขึ นร้อยละ แกอ่สม.ประจ าหมู่ สาธารณสุข

รพ.สต.โพนสิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน



185,000    185,000     185,000     185,000    บา้น

รวม ####### 1,220,500 1,220,500 1,010,500  

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเปน็สุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

1 อหุนนุโครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อใหเ้ยาวชนมคีวามรู้ สถานตี ารวจ 30,000      30,000       30,000       30,000      อดุหนนุสถานตี ารวจ เยาวชนมีความรู้ถึงโทษ ส านักปลัด

สถานีต ารวจปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ความเข้าใจถึงโทษของยาภธูรค าเขื่อนแกว้ ภธูรค าเขื่อนแกว้ ภัยของยาเสพติด

ภธูรอ าเภอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เสพติดและปอ้งกนัยาเสพ 1  แหง่ และสามารถน าไปใช้ร

ค าเขื่อนแก้วติดไมใ่หก้ลับคืนชุมชน ในกาด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภยั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

จ านวน   33  โครงการ

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



รวม 30,000     30,000      30,000      30,000     

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ  พณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว

1.1.แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
1 โครงการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายเพื่อสนบัสนนุการปฏบิติังานคณะกรรมการศูนย์ฯ40,000      40,000       40,000       40,000      ประชาชนมคีวาม เกษตรกรสร้างตรา ส านักปลัด

เกษตรต าบลทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าของศูนย์ฯเปน็ค่าตอบแทนจ านวน  16  คน เปน็อยู่ที่ดีขึ น สินค้าเปน็ของตนเอง

ต าบลทุ่งมน ในการประชุมประจ าเดือนวัสดุอปุกรณ์ ร้อยละ 80  เพิ่มรายได้จากการ

เพื่อเปน็ค่าวัสดุอปุกรณ์ศูนย์ จ าหนา่ยสินค้า

เพื่ออบรมใหค้วามรู้กบัเกี่ยว

กบัการเกษตร
2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเพื่อใหป้ระชาชนในต าบลกลุ่มผลิตปุ๋ยทั ง 9 หมู่ 100,000    100,000     100,000     100,000    ประชาชนมคีวาม เกษตรกรมชีีวิตอยู่ ส านักปลัด

เกษตรต าบลเกษตรอนิทรีย์ ในหมู่บา้นลดการใช้สารเคมเีพื่อการ เปน็อยู่ที่ดีขึ น อย่างพอเพยีง 

เกษตรและเพิ่มปริมาณการ ร้อยละ 80 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

งบประมาณและที่มา

จ านวน   1  โครงการ

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



ใช้ผลิตภณัฑ์จากการท า ใหก้บัเกษตรกร 

เกษตรอนิทรีย์เพิ่มขึ น

รวม 140,000   140,000    140,000    140,000   

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที ่6. ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ
1 อดุหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้เพื่ออดุหนนุที่ท าการปกครองอดุหนนุอ าเภอ 10,000      10,000       10,000        10,000 ประชาชนร้อยละ80 ประชาชนร้อยละ80กอง

ที่ท าการปก

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ตามโครงค าเขื่อนแกว้ ได้มส่ีวนร่วมในการ ได้มส่ีวนร่วมในการ การศึกษา

ครองอ าเภอ

การสนบัสนนุการจัดงานประ อนุรักษ์ประเพณี และ อนุรักษ์ประเพณี และ

ค าเขื่อนแก้วเพณีบญุบั งไฟจังหวัดยโสธร ภทูปิญัญาทอ้งถิ่น ภทูปิญัญาทอ้งถิ่น

2 อดุหนนุจัดงานประณีบญุเพื่ออดุหนนุโครงการจัดงานคณะกรรมการหมู่บา้น270,000    270,000     270,000     270,000    ประชาชนร้อยละ80 ประชาชนได้อนรัุกษ์ กอง

 คณะกรรมการบั งไฟต าบลทุ่งมน ประเพณีบญุบั งไฟต าบลทุ่งมน9 หมู่บา้น ได้มส่ีวนร่วมในการ ประเพณีและมคีวาม การศึกษา

 หมู่บา้น 9

อนุรักษ์ประเพณี และ สามคัคีในชุมชน

หมู่บา้น

ภทูปิญัญาทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเทีย่ว

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร จ านวน  2  โครงการ



3 โครงการอบรมและพฒันาเพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนได้อบรมนกัเรียน 90,000      90,000       90,000       90,000      นกัเรียน นกัเรียนได้เข้าใจในหลักกอง
โรงเรียนในต าบลคุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัถึงคุณค่าของหลักจ านวน 3 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมฯ ธรรมค าสอนของพทุธการศึกษา

ทุ่งมน

ธรรมค าสอนในพทุธศาสนา ร้อยละ 80 ศาสนาและสามารถน า

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

รวม 370,000   370,000    370,000    370,000   

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่  7. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1.  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนองค์กรปกครองสาวนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ ฯ

1 โครงการอ านวยการศูนย์รวมเพื่ออดุหนนุเทศบาล เทศบาลต าบลค าเขื่อนแกว้10,000      10,000       10,000       10,000      อดุหนนุเทศบาล มกีารบริหารจัดการ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลฃ่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง ต าบลค าเขื่อนแกว้ ค าเขื่อนแกว้ ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร

ค าเขื่อนแก้ว

ขององค์กรปกครองส่วน 1 แหง่ อย่างมปีระสิทธภาพ

ทอ้งถิ่นอ าเภอค าเขื่อนแกว้

2 โครงการอดุหนนุที่ท าการปกเพื่ออดุหนนุที่ท าการปกที่ท าการปกครอง 50,000      50,000       50,000       50,000      อดุหนนุที่ท าการปก มกีารบริหารจัดการ ส านักปลัด

ที่ท าการปก

ครอง ตามโครงการต่าง คๆรองอ าเภอค าเขื่อนแกว้อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ครองอ าเภอค า ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร

ครองอ าเภอเขื่อนแกว้1แหง่ อย่างมปีระสิทธภาพ

ค าเขื่อนแก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

จ านวน     3    โครงการ

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร



รวม 60,000     60,000      60,000      60,000     จ านวน     2   โครงการ

            แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)                
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวดัยโสธร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน



##



##









ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
 เพื่อจัดหาเคร่ืองอา่นบตัรประชาชนแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน 4 เคร่ือง

       2,800        2,800 ส านกัปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อจัดหาชุดเคร่ืองขยายเสียงรถ
ประชาสัมพนัธ์

35,000     ส านกัปลัด

3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหากระจกโค้งส่องทางแบบ       
แสตนเลสเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง     
 32 " จัดหาโดยสืบราคาทอ้งตลาด

     81,000    100,000    100,000    100,000    100,000 ส านกัปลัด

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหา.เคร่ืองสูบน้ าแบบซับเมสิซิเบิ้ล
ขนาด 1.5 แรงมา้

     18,000      18,000      18,000 กองช่าง
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5 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อจัดหาโทรทสัน ์แอลอดีีแบบ  Smart 
TV

57,000 20,000     20,000     กองการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เพื่อจัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารพร้อม
เกา้อี้

27,500     27,500     กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พศ.2561--2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน อ าเภค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

( ผ 03) 


