


 
 
 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าบลกุดกุง 

 
1. ด้านกายภาพ 
 

1.1)  ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากอ าเภอค าเขื่อนแก้วประมาณ  

9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 33 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อ ต าบลสงเปือย  
ทิศใต้     ติดต่อ อ าเภอมหาชนะชัย 
ทิศตะวันออก     ติดต่อ ต าบลลุมพุก และต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย 
ทิศตะวันตก          ติดต่อ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 

1.2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับป่าโปร่ง  มีล าห้วย หนองน้ าสาธารณะ และแม่น้ าชีไหลผ่าน      
          1.3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
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                 ภูมิอากาศต าบลกุดกุง มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับ
ป่าโปร่งอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และมีน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ราบลุ่มติดแม่น้ าในฤดูน้ าหลาก 
          1.4) ลักษณะของดิน 
                สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ า  
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
         2.1) เขตการปกครอง 

เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงเป็นสภาต าบลกุดกุง และได้จัดตั้งจากสภาต าบลกุดกุงเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
19  มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง  ลงวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 
2539 มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้นจ านวน 7  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านกุดกุง                  ผู้ใหญ่บ้าน    นายประดิษฐ์   สุดชอบ 
หมู่ที่ 2  บ้านโนนม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน    นายเสถียร    โสภารักษ์ 
หมู่ที่ 3  บ้านนาโพธิ์                 ก านันต าบลกุดกุง  นายนิยม   สร้อยหล้า 
หมู่ที่ 4  บ้านเหล่ามะเขียว         ผู้ใหญ่บ้าน     นายประดิษฐ์   ใจธรรม 
หมู่ที่ 5  บ้านทรายงาม             ผู้ใหญ่บ้าน     นายส าราญ      หัวดอน 
หมู่ที่ 6  บ้านใหม่มงคล             ผู้ใหญ่บ้าน     นางสัมฤทธิ์      ชัยชาญ 
หมู่ที่ 7  บ้านโนนม่วง               ผู้ใหญ่บ้าน     นางนงนุช   แก้วแสน     
 

             2.2) การเลือกตั้ง 
                    ประชาชนใหค้วามร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดกุง ในปี พ.ศ. 2554  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 2,432 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,471  
คน  คิดเป็นร้อยละ 70   

 
 
 
 
 

3.  ประชากร 
    3.1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
        1) จ านวนประชากรตามรายหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 กุดกุง 244 382 446 835 
2 โนนม่วง 140 230 240 477 
3 นาโพธิ์ 287 538 543 1,086 
4 เหล่ามะเขียว 170 328 337 670 
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5 ทรายงาม 220 417 425 845 
6 ใหม่มงคล 55 93 66 159 
7 โนนม่วง 130 253 225 480 

รวม 1,246 2,241 2,282 4,523 
 
        ต าบลกุดกุง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,523  คน แยกเป็นชาย  2,241  คน หญิง  2,282  คน ความหนาแน่น
เฉลี่ย  130  คนต่อตารางกโิลเมตร  
  

2)  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
    อบต.กุดกุง อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 382 คน  400 คน  อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  1,450 คน  1,485 คน  อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 450 คน  356 คน  อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,282 คน  2,241 คน  ทั้งสิ้น 4,523 คน  
 

 
 
 
 
 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1) การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน     5     แห่ง  ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนบ้านกุดกุง   
          2.  โรงเรียนบ้านเหลา่มะเขียว 
          3.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   
          4.  โรงเรียนบ้านทรายงาม 
 5.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง   

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    3    แห่ง ได้แก่ 
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง   
          2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 
          3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม 

 4.2)  สาธารณสุข 
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- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   จ านวน   1   แห่ง  
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 

          4.3)  อาชญากรรม 
  ในเขตต าบลกุดกุงไม่มีการก่ออาชญากรรมเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย
กัน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางอบต.จะต้องหาวิธี
ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

4.4)  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลกดุกุง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอค าเขื่อนแก้วได้แจ้งให้กับ

อบต.ทราบนั้นพบว่าในเขตต าบลกุดกุง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็ นประจ า การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมอาชีพ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
       4.5)  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพในชุมชน   
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1)  การคมนาคม  

              - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)    60 สาย 
    - ถนนลาดยาง  3     สาย 
  สายที่ 1     กุดกุง-นาโพธิ์  
  สายที่ 2     กุดกุง-ทรายงาม 
  สายที่ 3     กุดกุง-เหล่ามะเขียว  
   - ถนนลูกรัง      35     สาย 
   - ถนนดิน   4      สาย 
 

        5.2)   การไฟฟ้า  
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      การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

 
                  5.3)   การประปา 
                 การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน  
          ต าบลเอง จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
            1. ประปาบ้านเหล่ามะเขียว  หมู่ที่  4 
            2. ประปาบ้านกุดกุง  หมู่ที่  1 
            3. ประปาบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6 
            4. ประปาบ้านทรายงาม  หมู่ที่ 5 
       ประปาที่เป็นของหมู่บ้านบริหารจัดการเอง  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
   1. ประปาบ้านนาโพธิ์   หมู่ที่ 3 
   2. ประปาบ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 2,7 
        5.4)   โทรศัพท์ 
       ประชาชนในต าบลมีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ทุกครัวเรือน 
 

       5.5)   ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 
     ประชาชนในต าบลใช้บริการไปรษณีย์ของที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ซึ่งมีระยะทาง     

ประมาณ 9  กิโลเมตร และมีบริการขนส่งของบริษัทเอกชน เช่น Kerry Express , Fiash Express, J&T Express , 
Best Express, Ant Delivery  ให้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ อาหาร เข้ามาให้บริการถึงพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายและมีทางเลือกหลายทางในการใช้บริการด้านการขนส่ง 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1)  การเกษตร 

                          ประชากรในเขตต าบลกุดกุง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร     
        ที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง และพืชผักสวนครัว  

   6.2)  การประมง 
      ส่วนใหญ่เป็นการจับปลาในลักษณะใช้บริโภคในครัวเรือนและมีการจับปลาเพ่ือจ าหน่ายในฤดู    
        น้ าหลากเท่านั้น 

   6.3)  การปศุศัตว์ 
   เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค      

          กระบือ สุกร  กบ  ปลา 
             6.4)  การบริการ 

  โรงแรม  - แห่ง 
  ร้านอาหาร  10 แห่ง 

                       ร้านค้า   23 แห่ง 
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     6.5)  การท่องเที่ยว 
                      ในเขตต าบลกุดกุงมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 1 แห่ง คือ ห้วยพันหม ซึ่งองค์การบริหารส่วน     
       ต าบลกุดกุงได้มีการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
       ท่องเที่ยวที่สวยงามมากขึ้น และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีแข่งเรือ     
       ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
     6.6)  อุตสาหกรรม 
    การประกอบอุตสาหกรรมในต าบลกุดกุง มีดังนี้ 

- โรงสีข้าว     จ านวน                     10                   แห่ง 
- โรงงานเจียระไนพลอย   จ านวน                     10                   แห่ง 
- โรงงานท าขนมจีน   จ านวน                      1                   แห่ง 
- โรงงานผลิตเสาปูน/อิฐบล็อค  จ านวน                      1                   แห่ง 
- โรงตีมีด    จ านวน            1           แห่ง  

               6.7)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                      1) การพาณิชย์ 

   - ปั๊มน้ ามันหลอด      จ านวน            4             แห่ง 
   - ร้านค้า     จ านวน                     23                   แห่ง 

                     2) กลุ่มอาชีพ 
                     -  กลุ่มอาชีพ   จ านวน    6     กลุ่ม 

         -  กลุ่มร้านค้าชุมชน  จ านวน    6     กลุ่ม 
         -  กลุ่มแม่บ้าน   จ านวน    2     กลุ่ม 
         -  กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน จ านวน    6    กลุ่ม 
         -  กลุ่มเกษตรกรท านากุดกุง           จ านวน    1    กลุ่ม 
         -  อสม.    จ านวน    1    กลุ่ม 
         -  อ่ืน ๆ    จ านวน    4    กลุ่ม 
 

   6.8)  แรงงาน 
          แรงงานในต าบลกุดกุง ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในต าบลเป็นหลักไม่มีการน าแรงงานจากถิ่นอ่ืนเข้ามา 
    ในต าบล 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
              7.1)  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลกุดกุงนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้ประกอบ 
พิธีกรรม กิจกรรมและวันส าคัญทางศาสนา ดังนี้ 

- วัด  5   แห่ง   ได้แก่  วัดบ้านกุดกุง   วัดบ้านโนนม่วง วัดบ้านนาโพธิ์  วัดบ้านเหล่า 
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มะเขียว   วัดบ้านทรายงาม   
- ส านักสงฆ์ 3   แห่ง  ได้แก่  วัดป่าน้อยบ้านกุดกุง  ส านักสงฆ์บ้านเหล่ามะเขียว วัดป่าศรีเทพ 
 

            7.2) ประเพณีและงานประจ าปี 
                    -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
                    -  ประเพณีบุญผะเหวด                      ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 
                    -  ประเพณีวันสงกรานต์              ประมาณเดือน เมษายน 
                    -  ประเพณีบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน 
                    -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
                   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลกุดกุง ได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  การทอผ้าฝ้าย  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประชาชนใช้ภาษาอิสานในการสื่อสาร และใช้ภาษากลางในการติดต่อราชการ   

7.4)  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          ประชาชนในเขตต าบลกุดกุงได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ในต าบลกุดกุง เพ่ือเป็นอาชีพเสริม ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท า
จากไม้ไผ่และกก      
  สินค้าที่ขึ้นชื่อในต าบลกุดกุง คือ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เสื่อกก และเครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่
และกก      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1) น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าดิบจากหนองน้ าสาธารณะ แม่น้ าชี และน้ า
ใต้ผิวดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา  

8.2) ป่าไม้  ในต าบลมีป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
8.3) ภูเขา  ในเขตต าบลกุดกุงไม่มีภูเขา 
8.4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ของต าบลกุดกุงส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
                    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 1 แห่ง คือ ห้วยพันหม ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดกุงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากขึ้น และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือประเพณีลอยกระทง  และส่งเสริมให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาในต าบลกุดกุงอีกด้วย 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  

                  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

         1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเท
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
           (1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
           (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

               2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

                            - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

                              - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

                              - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง                       

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

                     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

                        (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

         3) ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3.  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  มีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

                แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

            กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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    1. แนวคิดและหลักการ 

    1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 

 

    1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 

 1) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 

 2)  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
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 3)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มี
การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 

  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

   2) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
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ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง 

  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

 3) โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

                   1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 

                   3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
                   4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
                   5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
                   6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
                   7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. 2561-2564 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวและการคาชายแดนได้มาตรฐานสากล” โดยประกอบด้วย 3  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์  1  การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ ผลผลิตการทางเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วย
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
           ประเด็นยุทธศาสตร์  2  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่
ภูมภิาคอาเซียน 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 

         วิสัยทัศน์(vision)จังหวัด 

                 “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอิสาน” 

       พันธกิจหลัก 
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        1.  สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความเป็นชุมชนอีสาน 
โดยเน้นการรณรงค์ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอิสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด 
       2.  ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่
กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
       โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 

1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ :  ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
   1)  สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
   2)  ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเต็มศักยภาพ 
   3)  เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
   4)  เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
   1)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
   2)  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3)  ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
    1)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
    2)  เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3)  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
    4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจักการภาครัฐ 

4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์  
     1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
     2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3)  ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 
 

2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 
 

       1)  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 
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“โครงสร้างพ้ืนฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

       2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
            กลยุทธ์  
                     1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ า 
                     2.  เพ่ิมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน 
                     3.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
                     4.  พัฒนาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
             กลยุทธ์ 
                     1.  การส่งเสริมการสาธารณสุข อนามัยในครอบครัวและชุมชน 

2.  การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                     3.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                     4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     5.  การส่งเสริมพัฒนาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
              กลยุทธ์   
      1. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ   
            บริหารจัดการท้องถิ่น 
                       2. ปรับปรงุ พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
            ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               กลยุทธ์   

1. การส่งเสริมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย  
               กลยุทธ์   
                     1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย  
          เพ่ิมรายได้นอกภาคการเกษตร 
 

   3)  เป้าประสงค์ 
                   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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                    พันธกิจ   :     จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา  
                     เป้าประสงค์ :   ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ  
                    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                   พันธกิจ   :    1. ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข  
                            2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
                                     3. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                     4. ส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี 
                                     5. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
                   เป้าประสงค์ :  1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีข้ึน  
                            2. ประชาชนท าเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี 
                                     3. เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้ง อายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดู แล  
                                        อย่างทั่วถึง 
                                    4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต 
                                       และทรัพย์สิน  
                              5. ได้รับการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม   
                      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
                           พันธกจิ      :    1. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                                      2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 
 
                           เป้าประสงค์ :    1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร 
                                      2. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการ  
                                               พัฒนาท้องถิ่น 
                      4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           พันธกจิ     :     1. จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
                                     2. ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและท่องเที่ยวเชิง  
                                              การอนุรักษ์ 
                          เป้าประสงค์ :    1. ชุมชนมีทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
                                     2. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
                     5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 
                          พันธกิจ      :   ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
                          เป้าประสงค์ :   ประชาชนท าเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี 
        4)  ตัวช้ีวัด 
   1)  จ านวนถนนและรางระบายน้ าที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา  
   2)  จ านวนการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน
   3)  จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 
   4)  จ านวนสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นที่เพ่ิมข้ึน เช่น สะพาน สวนสุขภาพ   
                                    ลานกีฬา ฯลฯ 
   5)  จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   6)  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันและก าจัดแหล่งเพาะยุง 
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   7)  ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
                                    และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ 
   8)  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม ศิลป  
                                    วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               9)  การจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
           10)  ร้อยละประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
           11)  จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม    
                                    หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
           12)  จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
                                    ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
         13)  จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกในที่สาธารณะ/ป่าชุมชนเพ่ิมข้ึนจ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการดูแล  
                                  บ ารุงรักษา (ขุดลอก/ก าจัดวัชพืช) 
         14)  จ านวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลงจ านวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบลเพ่ิมข้ึน 
          
                            15)  สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                            16)  ร้อยละของจ านวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 
                            17)  ร้อยละของจ านวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมขึ้น  
 5)  ค่าเป้าหมาย 
         1)  ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ    
                            สะดวก 
           2)   เสริมสร้างทักษะทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ ด้าน  
                           กีฬาและด้านอ่ืน ๆ ของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 
        3)   ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                          ท้องถิ่น 
        4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 
        5)  ประชาชนมีศักยภาพมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
           6)  กลยุทธ์   
                 1.  การก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ า 
                          2.  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน 
                          3.  การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
                          4.  การก่อสร้างและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น 

               5.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
               6.  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
               7.  ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

                         8. การสง่เสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ   
                            บริหารจัดการท้องถิ่น 
                         9. ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
                            ปฏิบตัิราชการและการบริการประชาชน 
                        10. การส่งเสริมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                        11. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                        12. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                        13. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                        14. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจัด   
                             จ าหน่ายเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร 
  7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
       1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง        
                         พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

    2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างอาชีพ 
    4.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

                        5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของ อบต.กุดกุง 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
       1.  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากปัญหาและความต้องการของประชาชนและผลการพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
กุง สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงด้วยเทคนิค SWOT  Analysis ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.  จุดแข็ง ( Strengths ) 
1.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร ท าให้มีสินค้าเกษตรบริโภคและจ าหน่าย ถือเป็น 

รายได้หลักของเกษตรกร 
    2.  บุคลากรในการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดย 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ตามต าแหน่งหน้าที่เป็นประจ าทุกปี 
   3.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่น การท าเสื่อกก  

การท าขนม   การเจียระไนพลอย เป็นต้น 
   4.  ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติ มีความรักสามัคคี    

            5.  มีสถานศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้มาตรฐาน 
 

        2.  จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
            1.  การคมนาคมเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านบางส่วนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ท าให้การสัญจร ไปมา  
ยากล าบาก 
   2.    งบประมาณในการบริหารจัดการ ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงจะมีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

 3.    ความต่อเนื่องด้านนโยบายการเมืองท้องถิ่น และความไม่สอดคล้องระหว่างแนวนโยบาย กับวิธีการ
ปฏิบัติงาน เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ท าให้เกิดความบกพร่องและ
ล่าช้าในทางปฏิบัติ  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
1. โอกาส (Opportunities) 

  1.  การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมี
อ านาจในการบริหารจัดการ ท าให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ที่อยู่ตามกระทรวง ทบวง กรม ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ก าหนดและวางแผนการพัฒนาได้ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นซึ่งสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

         2.  นโยบายรัฐบาล รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีนโยบายที่มุ่งเน้นป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล  ปรับปรุง      
และแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและ 
ค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
  3.  นโยบายการพัฒนาของจังหวัดยโสธร ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้ามีการน้อม
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
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และพัฒนาให้ความรู้และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเป็นพื้นฐานส าคัญท าให้ประสบความส าเร็จและมีความสุขขั้น
พ้ืนฐาน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. อุปสรรค ( Threats ) 
    1.  การท าการเกษตรแบบที่ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน 

ต าบลกุดกุง ระบบการบริหารจัดการด้านน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน
ต้องอาศัยพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้บางปีประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง น้ าท่วม เป็นอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ 

              2.   การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตรเหมือนกับประชาชนในเขตพ้ืนที่อ่ืน ผลผลิตที่ได้เหมือนกับท้องถิ่นอ่ืน ท าให้เกิดการแข่งขันในด้าน
ราคา ผลผลิตล้นตลาด ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ราคาผลผลิตตกต่ าไม่คุ้มทุน 

         3.   การพัฒนา การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท าได้ยากและช้าไม่ต่อเนื่อง  
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ต้องรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

             โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
  2. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
  3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
            ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
  1. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
  3. ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
           ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 

2.น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
3.ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
4.สิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์ช ารุด
ทรุดโทรมและไม่เพียงพอ 

1.การก่อสร้างถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
2.การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
3.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร  
4.การก่อสร้างและพัฒนาประปาหมู่บ้าน  
5.การขุดเจาะและปรับปรุงบ่อบาดาล 
6.การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
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7.การขยายเขตไฟฟ้า 
8.การก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

ด้านคุณภาพชีวิต 1.ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
2.ปัญหาเรื่องยาเสพติด  
3.ผู้ด้อยโอกาสขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ปัญหาการประสบอุบัติเหตุและภัย
ธรรมชาติ 
5.ปัญหาการขาดข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน 
6.ปัญหาสังคม ศีลธรรม 
 

1.การส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข 
2.การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
6.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
ที่ด ี

1.การขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 
3.งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 
 

1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
2.การเพิ่มบุคลากรภาคปฏิบัติให้เพียงพอ 
3.การพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
 
 
 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ปัญหาความสะอาด 
2.ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะ 
3.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
4.ปัญหาขาดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู ที่
เป็นระบบและยั่งยืน 

1.การสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
4.การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

ด้านการพัฒนาตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรปลอดภัย 

 

1. ประชาชนใช้สารเคมีในการเกษตร 
2. ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
3. ปัญหาการขาดความรู้ในการแปรรูป
สินค้า 
 

1.การบ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
2. รณรงค์การใช้สารเคมีในการเกษตร 
3.  การส่งเสริมอบรมให้ความรู้การแปรรูป
สินค้า 

  

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
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 1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างสะพาน วางท่อระบายน้ า 
  1.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง 
  1.3 การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร  
  1.4 การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
  1.5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติม 
  1.6 การขยายเขตไฟฟ้า 
 2.  ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.1 การบ ารุงส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
  2.2 การป้องกันโรคติดต่อ  
  2.3 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ 
  2.4 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.5 การฟ้ืนฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.6 การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
  2.7  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร 
  2.8 การฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็น การศึกษาดูงาน 
  2.9 สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 
 3.  ความต้องการด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.2 การพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
  3.3 การได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
 4.  ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 การรักษาความสะอาดของชุมชน  
  4.2 การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.  ความต้องการด้านการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 
                    5.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
          5.2 การรณรงค์การลดการใช้สารเคมี และยาปราบศัตรูพืชในการเกษตร  
                   5.3  การส่งเสริมสินค้าOTOPในต าบลและหาตลาดในการจัดจ าหน่าย 
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3.3 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง พ.ศ. 2561-2564 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดยโสธร 

1. ส่งเสรมิการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ครบวงจร 

2. ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณีและ
การค้า การท่องเที่ยว 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 

4. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูปสินคา้การเกษตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 
2) ส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรสู่
สากล 

 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาภมูิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับคุณภาพชีวติและเสริมสร้าง
ชุมชนสู่ความเขม้แข็ง 

2) เพิม่ศักยภาพในการรักษาความ
มั่นคงภายในและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3) พัฒนาคน และยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐั 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สอดคล้อง  
ย. 2,4 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 1,2,3 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 3  จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 4 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย. 1 จังหวัด 

แบบ ยท .01 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์ที่6 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์ที่8 ยุทธศาสตร์ที่9 ยุทธศาสตร์ที่10 
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 3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.กุดกุง 

1  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน   

2  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต   

3   การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี   

4   การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

แนวทางการพัฒนา 
1) การก่อสร้างและพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและทางระบายน้ า 
2) การขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสง
สว่างสาธารณะในหมู่บ้าน 
3) การก่อสร้างและพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร  
4) การก่อสร้างและพัฒนา
สิ่งก่อสร้างอันเป็น
สาธารณประโยชน์อื่น 

 
 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมการสาธารณสุข 
อนามัยในครอบครัวและชุมชน 
2) การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติด
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3) การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม4) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
5) การส่งเสริมพัฒนาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 

2) ปรับปรุง พัฒนาจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการ
ประชาชน 
 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) การบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

 
 

แบบ ยท .02 

 

5.การพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การเกษตรปลอดภัย  
 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนนุ
โครงการด้านเกษตรกรรม
แบบปลอดสารพิษและ
สารเคมีในชุมชน 
3) ส่งเสริมสนบัสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
มีคุณภาพและเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเพิ่ม
รายได้นอกภาคการเกษตร 
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วิสัยทัศน์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

พันธกิจ จัดให้มีและ
บ ารุ งรั กษา
ถนน ไฟฟ้า

และประปา 

การบริหาร
จั ด ก า ร
องค์กรโดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาล 

จัดให้มีการ
บริหาจัดการ
คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

ส่งเสริม
การศึกษา
และระบบ

การ

สาธารณ
สุข 

ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชุมชน 

จัดให้มีการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่งเสริมใหเ้ด็ก
สตรี เยาวชน
ผู้สูงอาย ุผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ
ที่ด ี

ส่งเสริม
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่น 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การบริการ
ด้าน
สาธารณะ
ตามอ านาจ
หน้าท่ี 
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ให้มีการ
อนุรักษ์ป่า
ชุมชนและ

แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร

และ
ท่องเที่ยวเชิง
การอนุรักษ์
ในชุมชน 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 

บริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

สภาพ
สิ่งแวดล้อม
ภายในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและ
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนท า
เกษตร 
กรรมแบบ
เกษตร
อินทรีย์และ
เกษตรปลอด
สาร เคม ี

เด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูง 
อายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือดู 
แลอย่างท่ัวถึง
จาก อบต. 

ประชาชนได้รับ
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ได้รับการ
ฟ้ืนฟู
ประเพณี 
วัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้วยความ
เป็นธรรม 
โปร่งใส มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

2  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต   

3   การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี   

4   การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม   

5. การพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การเกษตร
ปลอดภัย  

ชุมชนมี
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อมท่ีสมดุล
และยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1) การก่อสร้างและ
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและทาง
ระบายน้ า 

2) การขยายเขตไฟฟ้า
และไฟแสงสว่าง
สาธารณะในหมู่บ้าน 

3) การก่อสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร  
4) การก่อสร้างและ
พัฒนาสิ่งก่อสร้างอัน
เป็นสาธารณประโยชน์
อ่ืน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมการ
สาธารณสุข อนามัยใน
ครอบครัวและชุมชน 
2) การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติด
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
3) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
4) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
5) การส่งเสริมพัฒนา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
องค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

2) ปรับปรุง พัฒนา
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
บริการประชาชน 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2) การบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

 
 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการด้าน
เกษตรกรรมแบบ
ปลอดสารพิษและ
สารเคมีในชุมชน 
3) ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพ
และเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเพิ่มรายได้
นอกภาคการเกษตร 
4) ประกวดแข่งขัน
สินค้า OTOP และ
สินค้าเกษตรปลอด
สารเคมีในชุมชน 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  
เคหะและชุมชน กองช่าง  
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  
สาธารณสุข กองสาธารณสุข  
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ  
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการฯ  

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

งบกลาง งบกลาง ส านักปลัด  
3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่ด ี  
บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,  กอง

คลัง 
 

การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด  
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  
สาธารณสุข กองสาธารณสุข  
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ  
เคหะและชุมชน กองช่าง  

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
 
 
 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด  

อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข  

 ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ  
สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการฯ  
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ชุมชน 
   

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
2 

 
 

2,000,000 

 
 
2 

 
 

2,000,000 

 
 
2 

 
 

2,000,000 

 
 
2 

 
 

2,000,000 

 
 
2 

 
 

2,000,000 

 
 

10 

 
 

10,000,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา           
 

16 151,848,000 16 151,848,000 16 151,848,000 16 151,848,000 16 151,848,000 80 151,848,000 

1.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 15 7,750,000 

1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000 

รวม 22 155,458,000 22 155,458,000 22 155,458,000 22 155,458,000 22 155,458,000 110 169,898,000 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา             

แบบ ผ.๐๑ 
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คุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

8 660,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000 40 3,300,000 

1.3 แผนงานการศึกษา 9 3,340,000 9 3,340,000 9 3,340,000 9 3,340,000 9 3,340,000 45 16,700,000 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 5 610,000 5 610,000 5 610,000 5 610,000 5 610,000 25 3,050,000 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7 690,000 7 690,000 7 690,000 7 690,000 7 690,000 35 3,450,000 

1.8 แผนงานงบกลาง 5 12,148,000 5 12,148,000 5 12,148,000 5 12,148,000 5 12,148,000 25 60,740,000 
รวม 36 17,498,000 36 17,498,000 36 17,498,000 36 17,498,000 36 17,498,000 180 87,490,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

13 

 
 

996,000 

 
 

13 

 
 

996,000 

 
 

13 

 
 

996,000 

 
 

13 

 
 

996,000 

 
 

13 

 
 

996,000 

 
 

65 

 
 

4,980,000 
1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา 3 2,270,000 3 2,270,000 3 2,270,000 3 2,270,000 3 2,270,000 15 11,350,000 
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1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000 

1.8 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 
รวม 17 3,346,000 17 3,346,000 17 3,346,000 17 3,346,000 17 3,346,000 85 16,730,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 
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1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานการเกษตร 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 4 5,120,000 20 25,600,000 
รวม 6 5,370,000 6 5,370,000 6 5,370,000 6 5,370,000 6 5,370,000 30 26,850,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีพตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงและการเกษตร
ปลอดภัย 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

1.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- - - - - - - - - - - - 

1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000 65 3,350,000 

รวม 13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000 13 670,000 65 3,350,000 
รวมท้ังสิ้น 94 182,342,000 94 182,342,000 94 182,342,000 94 182,342,000 94 182,342,000 470 911,710,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเทีย่ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  1. 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายไหล่คลองส่งน ้าคอนกรตี
จากถนนลาดยาง-สี่แยกโนน
มะกรูด ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.1) 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายบ้านกุดกุง-บ้านโนนม่วง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.1) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

สายนา นางนาง วาจาสตัย์ –
นา นางยิ ม สังข์ศรี ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.1) 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 แบบ ผ 02 

 แบบ ผ 02 
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ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายหนองเหมือด ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.2) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายหนองผักแว่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ม.2) 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

สายโคกยายสุ่ม-โคกบ้าน
น้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (ม.2) 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

สายทุ่งกกม่วง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายกุดปลาก้าม-บ้านนาง
พิกุล จิตรมั่น  ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.2) 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายสถานีสูบน ้าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (ม.3) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

สายบ้านนายแหลม พีระภาค 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ม.3) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

สายแยกปูต่า-ฟาร์มหมู 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.3) 

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

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

   
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนายส้าเนยีง-หลัง
คลองส่งน ้าคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.3) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายที่พักสงฆ์บ้านเหลา่มะ
เขียว ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ม.4) 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

สายประปาหมูบ่้าน-บ้านนาย
สุด วงษ์ชมพู ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.4) 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

สายรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.4) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายหนองหวาย  ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เกิดความ
สะดวกในการ

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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 เหล็ก 
 

0.15 เมตร (ม.4) เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

คมนาคม 
สายจากถนนลาดยาง-ส้านัก
สงฆ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ม.4) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

สายสวนนายสมนึก ยอดค้า 
– บ้านนางธรรม สีขาว ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.4) 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนายสุพรรณ สิงห์
พันธ-์สถานีสูบน ้าท่ี 2 บ้าน
ทรายงาม  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.5) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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สายบ้านนางหนรูัตน-์บ้าน
นายสุกล ผาสุก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.5) 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 

สายไหล่คลองส่งน ้าคอนกรตี 
Mc,Mc1L,MC-1R ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7,000
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.5) 

14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนายสุนทร อาจศตัรู 
– ห้วยพันหม   ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.6) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายดอนปูต่า – วัดป่าน้อย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.6) 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

สายท่าสะพง – ท่าช้าง  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
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กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ม.6) 
สายแยกหนองไข่นุ่น- นานาย
ลิ โกนตะสิงห์ กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ม.6) 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายรอบหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวันออก  ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.7) 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายบ้านโนนม่วง-บ้านสง
เปือย ต.สงเปือย กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ม.7) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

สายบ้านโนนม่วง-บ้านกุดตา
กล้า ต.สงเปือย กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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0.15 เมตร (ม.7) 
 

  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนายสุนทร-ร่อง
ส้มป่อย (ท่าวังใหญ่)  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.7) 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายบ้านนางนิตยา เที่ยงจิตร  
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ม.7) 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

2. เสรมิผิวถนน
คอนกรีตยกระดับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนางรินทร์ สิงห์กาล-
บ้านนางจ้าปา สมปัก กว้าง 
4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.1) 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
               1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 เสรมิผิวถนน
คอนกรีตยกระดับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนางรินทร์ สิงห์กาล-
บ้านนางจ้าปา สมปัก กว้าง 
4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.1) 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายภายในหมู่บ้าน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา  
0.10 เมตร (ม.2) 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

สายภายในหมู่บ้าน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา  
0.10 เมตร (ม.3) 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

สายรอบหมู่บ้าน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา  
0.10 เมตร (ม.3) 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 เสรมิผิวถนน
คอนกรีตยกระดับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนางยอดตา –บ้าน
นายทองสุข  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ม.3) 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายจากวัดบ้านเหล่ามะ
เขียว-บ้านนางอรชุน กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.4) 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.5) 

14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 

สายข้างโรงเรียนบ้านกุดกุง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร (ม.6) 

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
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     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 เสรมิผิวถนน
คอนกรีตยกระดับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านนายทองพูล  แนว
ทะวิต – บ้านนายทองสุข ดล
สุข กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.10 เมตร  (ม.6) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายข้างวัดบ้านกุดกุง  กว้าง 
4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.6) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ม.7) 

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

3 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตยกระดับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายร้านพระประภา2-บ้าน
นายเกิด ถนอมบุญ  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร (ม.5) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
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         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. เสรมิผิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร (ม.2) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายภายในหมู่บ้าน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร (ม.3) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

สายบ้านเหล่ามะเขียว-บ้าน
โคกกลาง ต.ลุมพุก กว้าง 4 
เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 
0.04 เมตร (ม.4) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

สายภายในหมู่บ้านเหล่ามะ
เขียว  กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.04 
เมตร  (ม.4) 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
         1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4. เสรมิผิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.04 เมตร (ม.5) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายภายในหมู่บ้าน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  หนา 
0.04 เมตร (ม.6) 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

สายบ้านนางค้าแหวง  จันทร์
สิงขะ กว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.04 
เมตร (ม.7) 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

สายบ้านโนนม่วง-บ้านนาโพธ์ิ
กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร (ม.7) 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้เกิดความสะดวก สายนานายมาย กันภมูิ  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนท่ี เกิดความ กองช่าง 
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พร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรยีบ 

ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 
เมตร  หนา 0.50 เมตร (ม.1) 

ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

สะดวกในการ
คมนาคม 

อบต.กุดกุง 

สายนา นายประมวล-แยก
คอกหมูนางสุพัฒ  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร (ม.2) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

สายไหล่คลองMC ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.30 เมตร  
(ม.5) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

สายคลองส่งน ้า – กุดฮู กว้าง 
6 เมตร ยาว 200 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร (ม.5) 

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

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรยีบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายจากนานายล-ินานางทัย 
ดวงชัย  กว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร  สูงเฉลีย่ 0.50 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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เมตร (ม.6) มาตรฐานที่
ก้าหนด สายนา นางผา – นา นาย

บุญหลาย  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร (ม.6) 

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

สายข้ามร่องบ่อ จุดนา นาย
ถวิล สอดศรี – ที่ นา นาย
เจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 
เมตร (ม.7) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเทีย่ว 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรยีบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายดอนมะกรดู  กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร (ม.2) 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ถนนท่ีก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

6. ปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งให้เรยีบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายจากบ้านนายปัญญา-ป่า
ช้า (หลังคลองส่งน ้า
คอนกรีต) กว้าง 3 เมตร  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
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ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร  (ม.3) 
สายไหล่คลองส่งน ้าคอนกรตี
MC,MC-1L,MC-1R ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 
(ม.5) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. ปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งให้เรยีบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายร่องข้าวจี่  กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร  (ม.5) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายห้วยเกาแดง กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  หนา 
0.05 เมตร  (ม.5) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

สายดอนมะกรดู - หนอง
กระจับ กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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เมตร (ม.7) 
สายหนองแก่นควาย กว้าง 4 
เมตร  ยาว 200 เมตร (ม.7)  
 

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

สายประปาปูล่ี กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  (ม.7) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายบ้านโนนม่วงหมู่ 2,7 – 
บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ 3   กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  (ม.5) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

8. ขยายถนนดิน
พร้อมปรับแต่งให้
เรียบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม 

สายห้วยพันหม-แยกคลองส่ง
น ้าคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร (ม.6) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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9. ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมดาดคลอง
คอนกรีต 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

สายโนนหัวควาย กว้าง 3 
เมตร ยาว 140 เมตร  
งานดาดคลองคอนกรตี กว้าง 
1 เมตร ยาว 140 เมตร (ม.5) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10. ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีไฟฟ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

สายกกดู่ ความยาว 1,000 
เมตร (ม.2) 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และมไีฟฟ้าใช้
ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายทุ่งกกม่วง ความยาว 
500 เมตร (ม.2) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

สายกุดปลาก้าม ความยาว 
1,000 เมตร (ม.2) 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

สาย ศพด.นาโพธิ์ – ฟาร์ม
หมูนายนคร ความยาว 500 
เมตร (ม.3) 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
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สายฟารม์เหด็-ป่าช้านาโพธิ์ 
ความ 1,000 เมตร (ม.3) 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

สายหนองหวาย ยาว 500 
เมตร (ม.4) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างและมีไฟฟ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

สายจากประปาหมู่บ้าน-ที่นา 
นายสุด วงษ์ชมพู  ความยาว 
1,500 เมตร (ม.4) 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และมไีฟฟ้าใช้
ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายบ้านนายสมปอง – ที่นา 
นางละมวล  ยาว 350 เมตร  
(ม.4) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

ที่ท้าการอบต.กุดกุง – ที่นา  
นายสมศักดิ์ อ่อนตาพันธ์ ยาว 
2,000 เมตร (ม.4) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

เขตพื นท่ีบ้านทรายงามหมู่ 5 
ยาว 3,000 เมตร (ม.5) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

สายโนนม่วง-นาโพธิ์ ยาว 
3,000 เมตร (ม.7) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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สายบ้านนายสุนทร –ที่นา นาย
ณรงค์ ยาว 500 เมตร (ม.7) 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. วางท่อส่งน ้า PVC 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

สายหนองฝั่งซัน-ร่อง
ข้าวจี่  ความยาว 600 
เมตร (ม.5) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้
ประโยชน์ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

12. ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับการอุปโภค-
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ประปาในความ
รับผิดชอบของ อบต.
กุดกุง  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนผู้ใช้น ้า
เพิ่มขึ น   

มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

13. ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักและสถานี
สูบน ้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

บ้านพักและสถานสีูบ
น ้าในความรับผดิชอบ
ของ อบต.กุดกุง  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านพักและ
สถานีสูบน ้าได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

14. ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน ้า
คอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

สถานีสูบน ้า(คลองส่ง
น ้า)ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.กุดกุง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คลองส่งน ้าได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

15. ขยายเขตคลองส่ง
น ้าคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับการเกษตร 

สถานีสูบน ้า(คลองส่ง
น ้า)ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.กุดกุง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนผู้ได้ใช้
น ้าเพิ่มขึ น   

ประชาชนมีน ้า
ใช้ส้าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16. ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมดาดคลอง
ส่งน ้าคอนกรีต 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการคมนาคม
และประโยชน์ทาง
การเกษตร 

สายวังจอก ถนนดิน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  งานดาด
คลองคอนกรีต กว้าง 2 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
(ม.5) 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ถนนท่ี
ก่อสร้าง

เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

ก้าหนด 

เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

                                 รวม  16  โครงการ 151,848,000 151,848,000 151,848,000 151,848,000 151,848,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ก่อสร้างรางระบาย
น ้าเสียคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 

เพื่อระบายน ้าเสีย
ไม่ให้มีน ้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

สายบ้านนางตุย๋ – ทุ่งนา 
ความยาว 200 เมตร (ม.4) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

2. ปรับปรุงรางระบาย
น ้าเสีย คสล. 

เพื่อระบายน ้าเสีย
ไม่ให้มีน ้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

สายข้างโรงเรียนบ้านกุดกุง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร (ม.6) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

3. วางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักน ้า 
คสล. 

เพื่อระบายน ้าเสีย
ไม่ให้มีน ้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

สายโนนม่วง –บ้านนาโพธ์ิ 
(บ้านนายวิชิต) ความยาว 
500 เมตร (ม.3) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายภายในหมู่บ้าน  ความ
ยาว 500 เมตร  (ม.3) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

สายบ้านนางตุย๋ – ทุ่งนา 
ความยาว 200 เมตร (ม.4) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 วางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักน ้า 
คสล. 

เพื่อระบายน ้าเสีย
ไม่ให้มีน ้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

สายบ้านนายไพรวลัย์ วงษ์
ชมพู ความยาว 50 เมตร  
(ม.4) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามรถ
ระบายน ้าได ้

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.กุดกุง 

       รวม  3 โครงการ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 

 แบบ ผ 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้มีอาคารที่มั่นคง
ปลอดภัยส้าหรับเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านทราย 
งาม หมู่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารได้
มาตรฐาน

ตามที่
ก้าหนด 

มีอาคารที่มั่นคง
ปลอดภัยส้าหรับ
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
อบต.กุดกุง 

2. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอาคารที่มั่นคง
ปลอดภัยส้าหรับเด็กเล็ก 

ศพด.ในความรับผิดชอบของ
อบต.กุดกุง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีอาคารที่มั่นคง
ปลอดภัยส้าหรับ
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
อบต.กุดกุง 

รวม  2 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ปรับปรุงบ้าน
ผู้ด้อยโอกาสใน
พื นที่ต้าบลกุดกุง 

เพื่อผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 

ปรับปรุงบ้านผูด้้อยโอกาส
ในพื นที่ต้าบลกุดกุง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 7  หมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
แข็งแรง 

กองสวัสดิการฯ 
อบต.กุดกุง 

รวม 1 โครงการ  เป็นเงิน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 

 แบบ ผ 02 63 



       ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต้าบลกดุ
กุง 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต้าบลกดุกุง 

- จัดอบรมท้าความด ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ้านวน  
100 คน 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู ้

กอง
สวัสดิการฯ
อบต.กุดกุง 

2. โครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

-จัดอบรมให้ความรู ้
-ลงพื นที่เยี่ยมบ้าน 
-ให้ค้าแนะน้าดูแล 
เป้าหมาย: ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ,ผู้พิการ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ้านวน  
150 คน 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการฯ
อบต.กุดกุง 

รวม 2 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 

 แบบ ผ 02 
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                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                   แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ควบคุมและ
ป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก
ในชุมชน 

เพื่อควบคุมการเกิด
โรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

-ทรายอะเบท  
-น ้ายาเคมีพ่นหมอกควัน
ก้าจัดยุง  
-น ้ายาเชื อเพลิงเคร่ือง
พ่น/น า้มันผสมน ้ายาเคมี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
100% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.,รพ.สต. 

2. โครงการ
ธนาคารขยะ
สร้างรายได้
ภายในชุมชน/
หมู่บ้าน                           

เพื่อให้เกิดการจดัการ
ขยะมีประสิทธิภาพ
และสร้างรายได ้

ต้าบลกุดกุง ทั ง 7 หมู่บ้าน 
มีการคัดแยกซื อขายขยะ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

80% ขึ นไป 
 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การขายขยะและ
ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง 

อบต. 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                   แผนงาน สาธารณสุข 

 แบบ ผ 02 
65 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. รณรงค์ป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบา้
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ
สุนัขบา้ 

เพื่อควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน 

ส้ารวจขึ นทะเบียนสุนัข
และแมว 
จัดซื อวัคซีนและอุปกรณ์
ส้าหรับฉีดวัคซีน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสุนัข
ที่ได้รับ
วัคซีน 

ครบ ทุกตัว
ตาม

ทะเบียน 

ประชาชนไม่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อบต.,รพ.สต.   
ปศุสัตว์อ้าเภอ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                   แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 แบบ ผ 02 
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4. อุดหนุนหมู่ 
บ้านตามโครง 
การพระราช 
ด้าริด้าน       
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุน
หมู่บ้านตาม
โครงการ
พระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนหมู่บ้าน จ้านวน 
7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ได้รับเงิน
อุดหนุนครบ

ทั ง 7 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านได้รับการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

อบต.,รพ.สต.  

5. รณรงค์ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อใน
ชุมชน 

เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในชุมชน 

ประชาชนต้าบลกุดกุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์  
80%  ขึ นไป 

ประชาชนในต้าบลกดุกุ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
 
 
 

อบต.,รพ.สต. 

รวม   5  โครงการ 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                   แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้

ผู้สูงอายุในเขตต้าบล
กุดกุง 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ 100 ได้รับ

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

อบต. 
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ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่
ที่ด ี

ความ
ช่วยเหลือ 

2. ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้พิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี ยยัง
ชีพผู้พิการและเพื่อให้
ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ที่ด ี

ผู้พิการในเขตต้าบลกดุ
กุง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้พิการร้อยละ 
90 ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี ยยัง
ชีพผู้พิการ 

อบต. 

3. ค่าใช้จ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์และ
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต้าบล  กุดกุง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ผู้ป่วยเอดส์ 
ร้อยละ 100
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

อบต. 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                   แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลกุดกุง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกุดกุง 

อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกุดกุง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาช
น80% 
ได้รับ

บริการที่
ดี 

ประชาชนไดเ้ข้ารับ
การบริการและร่วม
กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน

อบต. 
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ต้าบลกุดกุง 

5. ส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลกุดกุง 
(วันละ 1 บาท) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชา 
ชน 

80% ได้
รับสวสัด ิ

การ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี ยใน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

อบต. 

รวม  5  โครงการ  เป็นเงิน 12,148,000 12,148,000 12,148,000 12,148,000 12,148,000 

 

 

 

         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเท่ียว 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการฝึก 
ซ้อม
แผนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยรูปแบบต่าง ๆ 
และสามารถ
ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ี อปพร. พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.กุดกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้ 
เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 80 
คน 

สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ได้อย่างถูกต้อง 

ส้านักปลดั   
อบต.กุดกุง 

69 



2. โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การ
ช่วยเหลือ
ชีวิต
เบื องต้น  

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือชีวิต
เบื้องต้น 

เจ้าหน้าท่ี อปพร. ต.กุดกุง, 
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้ 
เข้าร่วม
โครงการ
จ้านวน 80 
คน 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เบื องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เบื องต้น 

ส้านักปลดั 
 อบต.กุดกุง 

    
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3. โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและสามารถ
น้าไปปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ี อปพร.
ประชาชนในต้าบลกดุกุง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ เข้า
ร่วมโครง การ
ไม่น้อยกว่า 
80 คน 

สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและ
น้าไปปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส้านักปลดั   
อบต.กุดกุง 

4. โครงการพัฒนาศักย 
ภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เจ้าหน้าท่ี อปพร. ต.กุดกุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้ เข้า
ร่วมโครงการ
จ้านวน 80 
คน 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส้านักปลดั   
อบต.กุดกุง 

5. จัดตั งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนใน ช่วงเทศกาล 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
และป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วง
เทศกาล 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ(จดุ
ตรวจ)  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลลดลง 

อบต. 
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6. โครงการจดักิจกรรม
วัน อปพร. 

เพื่อให้ อปพร.ได้มสี่วน
ร่วมในการท้ากิจกรรมใน
วัน อปพร. 

อปพร. ต.กุดกุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้ร่วม
โครงการ 
80% 

อปพร.ไดม้ีส่วนร่วม
ในการท้ากิจกรรมใน
วัน อปพร. 

อบต. 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ้าองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบล 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้กับชุดจติ
อาสาภัยพิบตัิต้าบล
กุดกุง 

จิตอาสาภัยพิบัตติ้าบล
กุดกุง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จิตอาสา 
จ้านวน  
50 คน 

จิตอาสาภัยพิบัตมิีความรู้ใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

อบต. 

8. การกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา
โอกาสวันส้าคัญ
ของชาติไทย 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของจิตอาสาประจ้า
ต้าบลให้เห็น
ความส้าคญัของวัน
ส้าคัญของชาติไทย 

จัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ของชาติไทยให้จิตอา
สามสี่วนร่วม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จิตอาสา 
จ้านวน  
50 คน 

จิตอาสาประจ้าต้าบลใหเ้ห็น
ความส้าคญัของวันส้าคัญของ
ชาติไทย 

อบต. 

รวม 8 โครงการ 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเท่ียว 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจดั
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
นักเรียน 

เด็กเล็ก ศพด.ต้าบลกุด
กุง 

นักเรียนในโรงเรียนพื นที่
ต้าบลกุดกุง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กเล็ก
,นักเรียน 
80%มีส่วน
ร่วม 

เด็กนักเรยีนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและพัฒนาการศึกษา 

อบต. 

2. ปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปก 
ครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื นที่ 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.ต้าบลกุด
กุง 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ปกครอง
80% 

ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของเด็กเล็ก 

อบต. 

3.  สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวัน
ส้าคัญของชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กได้เห็นความ 
ส้าคัญในวันสา้คัญของ
ชาติ 

เด็กเล็ก ศพด.ต้าบลกุด
กุง 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กเล็ก
100% 

ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เห็นความ ส้าคญัในวัน
ส้าคัญของชาต ิ

อบต. 

4. การจัดกิจ 
กรรมวัน
ส้าคัญทาง
ศาสนาของ

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กได้เห็นความ 
ส้าคัญในวันสา้คัญทาง
ศาสนา 

เด็กเล็ก ศพด.ต้าบลกุด
กุง 

 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก
100% 

ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เห็นความ ส้าคญัในวัน
ส้าคัญของชาต ิ

อบต. 
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ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเท่ียว 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. พัฒนาศักย ภาพ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลกุดกุง 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีความรู ้

ครูผูดู้แลเด็กต้าบล
กุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครู,ผูดู้แล
เด็กได้รับ
การพัฒนา 

ครบ 

ครูผูดู้แลเด็กต้าบลกุด
กุงมีความรู
ความสามารถ 

อบต. 

6. ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน 
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
อาหารกลางวันเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลกุดกุง 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลกุดกุง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กเล็ก
100% 
ได้รับ

ประโยชน ์

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารเพียงพอ 

อบต. 

7. จัดหาวัสดุการ
เรียนการสอน
ส้าหรับเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหา
วัสดุการเรียนการสอน
ให้กับเด็กใน ศพด.ต้าบล
กุดกุง 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลกุดกุง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กเล็ก
100% 
ได้รับ

ประโยชน ์

มีวัสดุการเรยีนการ
สอนที่ดีส้าหรับเด็ก 

อบต. 

8. จัดหาครภุณัฑ์
การเรยีนการ
สอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์
ประกอบการเรียนการ
สอนให้กับเด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลกุดกุง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กเล็ก
100% 
ได้รับ

ประโยชน ์

มีครุภณัฑ์
ประกอบการเรียนการ
สอนที่ดีส้าหรับเด็ก 

อบต. 

9. จัดหาอาหาร
เสรมิ(นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ(นม)เด็กเล็กและ
นักเรียนในต้าบลกุดกุง 

เด็กเล็กและนักเรียน
ในต้าบลกุดกุง 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กได้รับ
ครบ 

100% 

เด็กเล็กและนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
เพียงพอ 

อบต. 

รวม  9 โครงการ  เป็นเงิน 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. จัดซื ออุปกรณ์
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของเยาวชนในชุมชน 

จัดซื ออุปกรณ์กีฬาให้กับ
เยาวชนต้าบลกดุกุง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ครบทุก
หมู่บ้าน 

มีประชาชนสนใจการเล่นกีฬา
มากขึ นและหา่งไกลยาเสพติด 

อบต. 

2. โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ประจ้าต้าบล 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของเยาวชนในต้าบล 

เยาวชนต้าบลกดุกุง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ร่วมโครง 
การมากกว่า

100 คน 

มีประชาชนสนใจการเล่นกีฬา
มากขึ นและหา่งไกลยาเสพติด 

อบต. 

3. โครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนอายุไม่
เกิน 14 ปี 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของเยาวชนในต้าบล 

เยาวชนต้าบลกดุกุง อายุ
ไม่เกิน 14 ปี 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้ร่วมโครง 
การ 100 
คน 

มีเยาวชนสนใจการเล่นกีฬา
มากขึ น 

อบต. 

4. สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

เพื่อส่งเสริมการเล่นและ
พัฒนาการให้กับเด็ก 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ้าเป็นในการสร้างสนาม
เด็กเล่นของ ศพด.ใน
ต้าบลกุดกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด. 
3 แห่ง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ด ี อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมัน่คงของครอบครัวและชมุชน 

              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบหลัก 

5. จัดงานลอย
กระทงและแข่ง
เรือ ประจา้ปี  

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในต้าบล 

ประชาชนต้าบล
กุดกุง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
80% 
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมีส่วนร่วมในงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

อบต. 

6. โครงการอบรม
อาชีพหลักสูตร
ระยะสั นสา้หรับ 
เด็ก/เยาวชน
ต้าบลกุดกุง 

เพื่อส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็ก/
เยาวชนต้าบลกดุกุง 

เด็ก/เยาวชน
ต้าบลกุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชน
80% 
ได้รับ

ประโยชน ์

เด็ก/เยาวชนไดร้ับความรู้ใน
การท้าอาชีพ สามารถน้าไป
ประกอบอาชีพเสริมได ้

อบต.,โรงเรียน
ในต้าบลกุดกุง 

7. โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม
จริยธรรม
ส้าหรับเด็ก
นักเรียน/ 
เยาวชนต้าบล    
กุดกุง 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก
นักเรียน/เยาวชน 

เด็ก/เยาวชน
ต้าบลกุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชน
80% 
ได้รับ

ประโยชน ์

เด็ก/เยาวชนมีคณุธรรม
จริยธรรมมากขึ น 

อบต.,โรงเรียน
ในต้าบลกุดกุง 

รวม  7 โครงการ 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดกุง  อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

แบบ ผ. ๐๒ 76 



                          3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

         แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการงานรัฐ
พิธี 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธีส้าคัญของ
ชาติของอ้าเภอค้า
เขื่อนแก้ว 

- วันปิยมหาราช     
(23 ต.ค.) 
- วันพ่อแห่งชาติ
(5ธ.ค.) 
-วันจักรี 
-วันฉัตรมงคล 

-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินี(3 มิ.ย.) 
-วันวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว ร.10 

(28 ก.ค) 
-วันแม่แห่งชาติ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ทุกภาคส่วน
80%          

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันส้าคญัและ
เห็นความส้าคัญของงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

อบต. 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

                          3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

         แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2. โครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิต
โดยเสด็จพระราช
กุศล  

เพื่อสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิตโดย
เสด็จพระราชกุศล 

อุดหนุนอ้าเภอค้า
เขื่อนแก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วน
80%          

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน
บริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราช
กุศล 

อบต. 

3. โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการจัด อุดหนุนอ้าเภอค้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน อบต. 
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การจัดงานประเพณี
บุญบั งไฟจังหวัด
ยโสธร  

งานประเพณบีุญบั ง
ไฟจังหวัดยโสธร 

เขื่อนแก้ว 
 

80%          

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

การจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ
จังหวัดยโสธร 

4. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่ออุดหนุน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

อุดหนุนอ้าเภอค้า
เขื่อนแก้ว(ศป.ส.อ.

ค้าเขื่อนแก้ว) 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วน
80%          

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน
โครงการฯ 

อบต. 

5. สนับสนุนการบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนอ้าเภอค้า
เขื่อนแก้ว 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือประชาชน
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ้าเภอ

ค้าเขื่อนแก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วน
80%          

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน
โครงการฯ 

อบต. 

รวม 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

                                   แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. อุดหนุนส่วน
ราชการ ตาม
โครงการอาหาร
กลางวันส้าหรับ
โรงเรียนในเขต
พื นที่ต้าบลกุดกุง  

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน ในเขตพื นท่ีต้าบล
กุดกุง และเพื่อให้เด็ก
นักเรียนทุกคนได้รับอาหาร
กลางวัน ประจ้าปี
งบประมาณ 2566-2570) 

ตลอดปี โรงเรียนใน
เขตพื นท่ีต้าบลกดุกุง 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เด็กนักเรยีน 
ได้รับอาหาร

กลางวัน 
ครบทุกคน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

อบต., ร.ร.
ในเขตพื นท่ี 

2. อุดหนุนส่วน
ราชการตาม
โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือ

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับนักเรยีน 

โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต้าบลกุดกุง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ครบ 5 
โรงเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การประกอบ
อาชีพเพิ่ม 

อบต. ,ร.ร.
ในเขตพื นท่ี 
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ส่งเสริมอาชีพ 
3. อุดหนุนส่วน

ราชการ ตาม
โครงการส่งเสริม
การศึกษา
ส้าหรับโรงเรียน
ในเขตพื นท่ี
ต้าบลกุดกุง  

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน ในเขต
พื นที่ต้าบลกุดกุง จัดจ้าง
ครูผูส้อนให้ครบชั นเรียนให้
เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับ
ความรู้เต็มหลักสตูรประจ้าปี
งบประมาณ 2566-2570) 

จ้างครูผูส้อนให้ครบ
ชั นเรียนส้าหรับ
โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต้าบลกุดกุง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนครู
ครบทุกชั น

เรียน 
ทั ง 5 

โรงเรียน 

มีครูผูส้อนครบ
และเด็กนักเรยีน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

อบต. 
ร.ร.ในเขต

พื นที ่

รวม  3 โครงการ 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

                                   แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. อุดหนุนการจัด
งานบุญประเพณี
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
บุญประเพณีและ
วัฒนธรรมในต้าบลกุดกุง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
การจัดงานบุญประเพณี
และวัฒนธรรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
80% ได้มี
ส่วนร่วม 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการจัดงานบุญ

ประเพณีและวัฒนธรรม 

อบต. 

รวม  1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

        แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการจดั
ประชุม
ประชาคม
เพื่อจัดท้า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดประชุม
ประชาคมในการ
จัดท้า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/
ต้าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สัดส่วน
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ส้านักปลดั   
อบต.กุดกุง 

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
ผู้บริหาร
และสมาชิก
สภา
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลกุดกุง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม/ศึกษาดูงานส้าหรับ
บุคลากร ผู้บรหิารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตา้บลกุด
กุง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
80%ขึ นไป 

บุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกุดกุงได้รบั
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ส้านักปลดั   
อบต.กุดกุง 
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             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

        แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. การส้ารวจความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่มารบั
บริการของ
เจ้าหน้าที่ อบต.กุด
กุง 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ด ี

ทุกหมู่บ้านภายในต้าบล
กุดกุง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
มากกว่า 

70% 

ประชาชนในพื นท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 

อบต. 

4. การจัดท้าหรือ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ด ี

การจัดท้าหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในตา้บลกุดกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนที่ภาษี
แลทะเบียน
ทรัพย์สิน
ครบถ้วน  
100% 

มีข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ของต้าบลกุดกุง 
ประกอบการจดัเก็บ
รายได ้

อบต. 

5. จัดอบรมให้ความรู้
กฎหมายเบื องต้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื องต้น 

ประชาชนต้าบลกุดกุง              
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 

80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
เบื องต้น 

อบต. 

 
 
 
 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน 
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             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
                         3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

       แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการเสียง
ตามสาย
ประจ้า
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการประชา 
สัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนได้ทราบ 

หมู่บ้านในต้าบลกุด
กุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
100% 
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

อบต. 

7. ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั ง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลกุดกุง 

เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน
และเกิดการบริหาร
จัดการที่ด ี
 

การเลือกตั งตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั งก้าหนด 

300,00 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ไปใช้สิทธ์ิ
เกิน 80% 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การออกเสียงเลือกผู้น้า
ท้องถิ่นตามหลัก
ประชาธิปไตย 

อบต. 

8. ปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าว
ประจ้าต้าบล 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และการบริหารจัดการที ่

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสาร 

ณ ท่ีท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

กุดกุง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ได้รับ
ข้อมูล

ข่าวสาร
เพิ่มขึ น 

เกิดความโปร่งใสและการ
บริหารจดัการที ่

อบต. 

รวม  8  โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

 

 

 

 

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
                         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             แผนงาน การเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการรักน ้า 
รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าชุมชนในพื นท่ี
ต้าบลกุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ต้นไม้
เพิ่มขึ น 

มีพื นท่ีป่าชุมชนเพิ่มมาก
ขึ น 

อบต. 

2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวในต้าบล 

ปลูกปา่และปรับภูมิทัศน์
ห้วยพันหม หนองกุดกุง 
หนองเบ็น ดอนปู่ตา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน
แหล่ง

ท่องเที่ย
วเพิ่มขึ น 

มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ในต้าบลกดุกุง 

อบต. 

3. ปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษตัริย ์

ปลูกป่าในพื นท่ีต้าบล    
กุดกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ต้นไม้
เพิ่มขึ น 

มีพื นท่ีป่าชุมชนเพิ่มมาก
ขึ นและแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย ์

อบต. 

4. โครงการ
อนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดา้ริ 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช
สนองแนวพระราช 
ด้าริและตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ 

ป่าสาธารณะชุมชนใน
ต้าบลกุดกุง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
พันธุ์พืช
ที่ได้รับ
การ

อนุรักษ ์

สนองแนวพระราชด้าริ 
และสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพฯ 

อบต. 

รวม  4  โครงการ 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 



1. โครงการ
บริหารจดัการ
ขยะชุมชน
แบบบูรณา
การ  

เพื่อบริหารจดัการขยะ
ในชุมชน 

การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนทั ง 7 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
100% ได้รับ
ประโยชน ์

มีการจัดการขยะทีม่ี
ประสิทธิภาพและเกิดรายได้
ในชุมชน 

อบต. 

2. จัดหาถังขยะ
ประจ้า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้เกิดการจดัการ
ขยะมีประสิทธิภาพ 

จัดหาถังขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
100% ได้รับ
ประโยชน ์

มีการจัดการขยะทีม่ี
ประสิทธิภาพในชุมชน 

อบต. 

รวม  2  โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
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             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
                         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

        แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต้าบล
กุดกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และมรีายได้เพิ่มขึ น 

อบต. 

2. อบรมให้ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ - จัดอบรม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพเสรมิ อบต. 



ความรู้การ
อัดเม็ดมูลสัตว ์

เสรมิ -จัดซื อเครื่องอัดเม็ดมลู
สัตว ์

 

80% ได้รับ
ประโยชน ์

และมรีายได้เพิ่มขึ น 

3. จัดฝึกอบรม
การนวดแผน
ไทย 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมการนวด
แผนไทยให้กับประชาชน                

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และมรีายได้เพิ่มขึ น 

อบต. 

4. ปลูกหม่อน
เลี ยงไหม 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

ประชาชนบา้นใหม่มงคล 
หมู่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และมรีายได้เพิ่มขึ น 

อบต. 

5. ฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะ
กลุ่มอาชีพ
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพใน
ต้าบล 

ประชาชนต้าบลกุดกุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และมรีายได้เพิ่มขึ น 

อบต. 
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             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
                         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

                      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

6. การรณรงค์ลด
การใช้สารเคมี
ในการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนลดการ
ใช้สารเคมีในการท้า
การเกษตร 

ประชาชนในต้าบลกดุกุง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนลดการใช้
สารเคมีในการท้า
การเกษตร 

อบต. 

7. โครงการไถ
กลบตอซัง
ข้าว 

เพื่อป้องกันการเผาตอ
ซังข้าวในชุมชน 

ประชาชนในต้าบลกดุกุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนลดการเผา
ตอซังข้าว 

อบต. 

8. โครงการ เพื่อส่งเสริมการเกษตร ปลูกข้าว,ปลูกผัก,ปลูก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพเสรมิ อบต. 



เกษตร
อินทรีย์
ปลอดสารพษิ 

อินทรีย์ปลอดสารพิษ ผลไม้  80% ได้รับ
ประโยชน ์

และมรีายได้เพิ่มขึ น 

9. ปลูกพืชบ้ารุง
ดิน 

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ปลูกพืชบ้ารุงดิน ปุ๋ยพืชสด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

เกิดการเกษตรแบบ
ยั่งยืน 

อบต. 
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             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

                         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

                              แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

10. โครงการจัด
นิทรรศการ
และประกวด
สินค้าOTOP 
ประจ้าตา้บล 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์
OTOP ให้มีคุณภาพ
และเพิ่มช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายเพิ่มรายได ้

สินค้า OTOP ต้าบลกุด
กุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ น 

อบต. 

11. จัดตั งตลาด
นัดชุมชน 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
จ้าหน่ายสินคา้ใน
ต้าบล 

ประชาชนต้าบลกุดกุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
80% ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ น 

อบต. 

12. โครงการ
อบรมกลุ่ม
อาชีพทอผ้า 

เพื่อพัฒนาการทอผา้
ในต้าบลกุดกุง 

จัดอบรมกลุ่มทอผ้า
ต้าบลกุดกุง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
80คน     

มีการพัฒนาฝีมือใน
การทอผ้าเพิ่มมาก
ขึ้น 

อบต. 



ขึ นไป 
13. อุดหนุนกลุ่ม

อาชีพต้าบล
กุดกุง 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ในต้าบลกุดกุง 

กลุ่มอาชีพต้าบลกุดกุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพ
เพิ่มขึ น 

กลุ่มอาชีพมี
ศักยภาพที่ดีมีรายได้
เสริม 

อบต. 

รวม   13  โครงการ 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา           
 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 15 4,500,000 

1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- - - - - - - - - - - - 

รวม 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 15 4,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

แบบ ผ.๐๑ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา             
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 
รวม 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

- - - - - - - - - - - - 

1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 
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1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสาธารณสุข             
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานสร้างความ - - - - - - - - - - - - 
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เข้มแข็งของชุมชน 
1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
1.9 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000 

รวม 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง
และการเกษตรปลอดภัย 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

1.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- - - - - - - - - - - - 

1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000 

รวม 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000 
รวมท้ังสิ้น 7 11,130,000 7 11,130,000 7 11,130,000 7 11,130,000 7 11,130,000 35 55,650,000 

 
 

92 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สง่เสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ปรับปรุงเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้อย่างทั่วถึง 

หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านใน
ต าบลกุดกุง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ข่าวสาร 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสาร 
ความรู้อย่าง
ทั่วถึง 

อบต. 

แบบ ผ 02/1 
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2. ขุดเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลส าหรับ
การเกษตรพื้นท่ีต าบลกดุกุง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
80% ขึ้นไป 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับ
การเกษตร 

อบต. 

3 จัดหาถังพักน้ า
ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน้ า
ไม่สะอาดและไม่พอใช้ 

จัดหาถังพักน้ าส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ม.4) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
80% ขึ้นไป 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

อบต. 

รวม  3 โครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน 
       ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชน 

- จัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
ทุกหมู่บ้านในต าบลกดุกุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
80% ขึ้นไป 

ประชาชนไดม้ี
เครื่องออก
ก าลังกายและ
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

อบต. 

แบบ ผ 02/1 
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2. ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดส าหรับการ
บริโภค 

จัดหาเครื่องกรองน้ าประจ า
หมู่บ้านในต าบลกุดกุง 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
80% ขึ้นไป 

ประชาชนมีน้ า
ที่สะอาด
ส าหรับการ
บริโภค 

อบต. 

รวม 2 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาให้เป็น
สถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
สถานท่ีพักผ่อนและ
แหล่งท่องเที่ยว 

ดอนปู่ตา, หนองเบ็น  (ม.6) 
- ขุดลอก 
- ปรับแต่งถนน 
- ลานเอนกประสงค ์
       ฯลฯ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
80% ขึ้นไป 

มีสถานท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจ
สถานท่ี
พักผ่อนและ
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

อบต. 

แบบ ผ 02/1 
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รวม  1 โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
             ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
                         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 
                              แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
ในต าบลกุดกุง 

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพใน
ต าบลกุดกุงให้มคีุณภาพ 
สร้างรายได้ภายใน
ชุมชน 

-กลุ่มอาชีพต าบลกดุกุง 
-ประชาชนในต าบลกุดกุง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลกุดกุงให้
มีคุณภาพ 
สร้างรายได้
ภายในชุมชน 

อบต. 

รวม  1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา           
 

12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 60 2,185,440,000 

1.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- - - - - - - - - - - - 

รวม 12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 12 437,088,000 60 2,185,440,000 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

สายโนนม่วง-กุดกุง  
ระยะทาง 2,500 ม.  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนน
ส าหรับ

คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   

ขึ้นไป 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
อบต. 

2. ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

สายลมุพุก-กุดกุง,กุดกุง-
เหล่ามะเขียว  ระยะทาง 
8,000 ม.  

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   

ขึ้นไป 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
อบต. 

3. ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การคมนาคม 

สายดอนผึ้ง-กุดกุง,    
กุดกุง-ทรายงาม
ระยะทาง 8,000 เมตร       

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   

ขึ้นไป 
 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
อบต. 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ2566 2567 2568 2569 2570              

แบบ ผ.๐๒/๒ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
4. ปรับปรุงพัฒนา

แหล่งน้ า 
เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

บริเวณห้วยพันหมต าบลกดุกุง 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล 

อบต.กรม
ชลประทาน 

5. ปรับปรุงซ่อม 
แซม(สถานีสบู
น้ า)คลองส่งน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียง พอส าหรับ
การเกษตร 

สถานีสูบน้ า,คลองส่งน้ าในเขต
ต าบลกุดกุง 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

6. ขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียง พอส าหรับ
การเกษตร 

กุดปลาก้าม บ้านโนนม่วง หมู่ 
2  พื้นที่ 229 ไร่ 

33,978,000 33,978,000 33,978,000 33,978,000 33,978,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียง พอส าหรับ
การเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ล าห้วยกุดกุง (ม.1) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองเลิงเปือย 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  ขุดลอก เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ร่องบ่อ (ม.2) 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
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สถานีสูบน้ าล าน้ ากุดกุง    (ม.4) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองหวาย (ม.5) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองปลาโด  บ้านโนนม่วง หมู่ 
2   ยาว 1,000 เมตร   

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองบัว หมู่ 5  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองฝั่งซัน (ม.5) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองบัวใน (ม.5) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

หนองชีเฒ่า (ม.5) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. ขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ใช้ส าหรับการเกษตร 

หนองจอก  (ม.5)    14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
หนองกุดฮู  (ม.5) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ า

ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
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หนองไข่นุ่น (ม.6) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
ร่องบ่อ(จากสถานีสูบ
น้ าทรายงาม 2)  (ม.7) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 

หนองสระ  (ม.7)  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 

หนองกระจับ-โคกแม่
สุ่ม (ม.7) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. ขุดลอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

Iขุดลอกร่องโสภาท าแก้ม
ลิง (ม.7) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 

ห้วยสร้างริน (ม.7) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
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ร่องส้มป่อย – ร่องเกา
แดง  (ม.7) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 

ร่องบ่อตอบน (ม.7) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ปริมาณน้ า
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  ปรับปรุงฝาย
กั้นน้ า 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร 

สายล าน้ ากุดกุง – หนองหวาย 
ความยาว 200 เมตร  (ม.4)   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
8. ก่อสร้างคลอง

ดินส่งน้ า 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

สายฐานจดุบั้งไฟเก่า-ห้วยหล่ม  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร   
(ม.5)  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 

สายจากที่นานายบุญยู้ – ชี
เฒ่า  ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
300 เมตร  ( ม.5 )   

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปริมาณน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
9. ก่อสร้างคลองส่ง

น้ าคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

สายกุดฮู – หนองขี้นุ่น กว้าง 
2 เมตร ยาว 500 เมตร (ม.5) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 
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ฯลฯ 
สายนา นายอุดร วงศ์
พระจันทร์ – กุดขี้เขียว กว้าง 
1 เมตร ยาว 500 เมตร (ม.5) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  ก่อสร้างสะพาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม
สายข้ามร่องส้มป่อย บ้านโนน
ม่วง ขนาดกว้าง  5เมตร ยาว  
40  เมตร   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกใน

การ
คมนาคม 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบต.กรม
ชลประทาน 

อบจ. 
ฯลฯ 

ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม 
สายหนองหวาย บ้านเหล่ามะ
เขียว หมู่ 4  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกใน

การ
คมนาคม 

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบต.กรม
ชลประทาน 

อบจ. 
ฯลฯ 

สายกุดกุง-ทรายงาม  (ท่าช้าง) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกใน

เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบต.กรม
ชลประทาน 

อบจ. 
ฯลฯ 
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การ
คมนาคม 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. ก่อสร้างลาน 
คสล.เอนก 
ประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

เขตพื้นที่ต าบล
กุดกุง 
(ม.1-7) 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
ร้อยละ80ได้ 
รับประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรม   
ต่าง ๆ 

อบต.กรม
ชลประทาน,  

อบจ. 
ฯลฯ 

12. การกระจาย
น้ าด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

(โซล่าเซล) 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับ
การเกษตร 

ติดตั้งระบบ
กระจายน้ าด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์(โซ
ล่าเซล) 
(ม.6) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน
ร้อยละ80ได้ 
รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

อบต.กรม
ชลประทาน 

อบจ. 
ฯลฯ 

รวมทั้งสิ้น    12  โครงการ 437,088,000 437,088,000 437,088,000 437,088,000 437,088,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
8 

 
 

7,800,000 

 
 
8 

 
 

7,800,000 

 
 
8 

 
 

7,800,000 

 
 
8 

 
 

7,800,000 

 
 
8 

 
 

7,800,000 

 
 

40 

 
 

39,000,000 
1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000 25 3,000,000 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3,600,000 5 3,600,000 5 3,600,000 5 3,600,000 5 3,600,000 25 18,000,000 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 15 1,500,000 
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,206,000 7 1,206,000 7 1,206,000 7 1,206,000 7 1,206,000 35 6,030,000 
1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
รวม 28 13,506,000 28 13,506,000 28 13,506,000 28 13,506,000 28 13,506,000 140 67,530,000 

 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- เรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ ์

- รถยนต์ส่วนกลาง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลดั 
 

2. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกน  าอเนกประสงค์(รถดับเพลิง) 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลดั 
 

3. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เลื่อยตดัไม้, เลื่อยโซ่ยนต ์
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
 

4. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ถังดับเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
 

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน วิทยุตามตัว,วิทยสุื่อสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
 

6. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดหาครภุณัฑ์อื่นที่จ าเป็น 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
กองคลัง 

 
7. แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ฯ 
จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั, 
กองคลัง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 
กองคลัง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

รวม   7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร  
เครื่องพ่นหมอกควัน 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข 

2. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ครุภณัฑ์อื่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

3. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองสาธารณสุข 

4. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตรแ์ละ
การแพทย์ส าหรับ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสาธารณสุข 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฯ 

จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข 

รวม 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องวงจรปิดในต าบลกุดกุง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

2. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

จัดหาครภุณัฑ์ก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

3. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

-มอเตอร์สบูน  า 
-ซับเมอรส์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

4. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดหาครภุณัฑ์อื่นส าหรับบริการ
ประชาชน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองช่าง 

5. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

จัดหาครภุณัฑ์ส ารวจส าหรับบริการ
ประชาชน เช่น บันไดซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

6. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า จัดหาครภุณัฑ์ไฟฟ้าส าหรับบริการ
ประชาชน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

รวม 1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. แผนงาน

การศึกษา 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ฯ 
จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

2. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

จัดหาครภุณัฑ์การศึกษาส าหรับ 
ศพด.ในต าบลกดุกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

3. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

4. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดหาครภุณัฑ์งานบ้านงานครัวส าหรับ 
ศพด.ในต าบลกดุกุง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ 

5. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดหาครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยสุ าหรับ 
ศพด.ในต าบลกดุกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

รวม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ฯ 
จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

112 



 

2. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

3. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตรแ์ละ
การแพทย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
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