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แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561 – 2565

ของเทศบาลตําบลบัวสวาง
-----------------------

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ

1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ตําบลสวางตั้ งอยู ทิศตะวันออกของอําเภอพรรณนานิคม หางจากท่ีว าการ

อําเภอพรรณนานิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสกลนคร 36 กิโลเมตร
มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเชิงชุม      อําเภอพรรณานิคม
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลพอกนอย อําเภอพรรณานิคม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม

ตําบลสวางมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,875 ไร
โดยมีพ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ 26,727 ไร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เปนพ้ืนท่ีราบ มีความลาดต่ําจากทิศเหนือลงมาทิศใต

ซึ่งเปนท่ีราบลุมริมหวยอูน บางปในฤดูฝนมักประสบปญหาน้ําทวม นอกจากลําหวยอูนแลวยังมีแหลงน้ํา
ธรรมชาติอีก เชน ลําหวยปลาหาง หวยวังอีเหลา หวยผักหนามฯลฯ และยังมีหนองน้ําอีก เชน หนองซุง
แข หนองนาแซง หนองฟาผาฯลฯ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อยูในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันนออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

แบงเปน 3 ฤดู
1.ฤดูฝน เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง ตนตุลาคม รวมเวลา 4 – 5 เดือน

ฝนท่ีตกสวนมากเปนฝนท่ีเกิดจากพายุดีเปรสชั่นท่ีเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต สวนท่ีเกิดจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีไมมากนัก ถาปใดพายุดีเปรสชั่น ถึงพายุโซนรอนเขาเฉลี่ยปละ 2 – 3 ลูก

2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน ใน
ตอนตนเดือนตุลาคมนั้นเปนระยะเปลี่ยนฤดู ระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว อาจมีฝนตก คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหนาวเย็นและแหงพัดจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหนาวเย็น มีผลกระทบตอดินฟาอากาศในจังหวัดสกลนคร

3. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม รวม
ระยะเวลา 3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกําลังลง ลมตะวันออกเฉียงใตจากทะเลจีนใต
และอาวไทย จะพัดมาแทนท่ี ไดรับแสงแดดกลาสุดทําใหมีอากาศรอน และแหงแลงมาก
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1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินโดยท่ัวไป สามารถจําแนกดินเปนดังนี้
ชื่อ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม

พ้ืนท่ี(รอยละ)
พ้ืนท่ีพบ

1.ดินชุดโพน
พิสัย

2.ดินชุดโคราช

เนื้อดินเปนดิน
เหนียวปนกรวด
ลูกรัง เปนดิน
ตื้นมีการระบาย
น้ําคอนขางดี มี
ความอุดม
สมบูรณตาม
ธรรมชาติปาน
กลาง ปฏิกิริยา
ของดินเปนกรด
แกถึงกรด
เล็กนอย
เนื้อดินเปนดิน
รวนคอนขาง
เปนทราย เปน
ดินลึกปานกลาง
ถึงลึกมาก มี
การระบายน้ํา
คอนขางดี ดินมี
ความอุดม
สมบูรณต่ํา
ปฏิกิริยาของดิน
เปนกรดแกถึง
กรดเล็กนอย

เหมาะสําหรับ
ปลูกพืชไร เชน
มันสําปะหลัง

เหมาะสําหรับ
ปลูกพืชไร เชน
มันสําปะหลัง
และใชปลูกไม
ยืนตน

55

20

พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,3,4,5,8

พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,2,4,6,8



ชื่อ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี(รอยละ)

พ้ืนท่ีพบ

3.ดินชุดพิมาย เนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียว เกิด
จากการทับถม
ของตะกอนลํา
น้ํา คอนขาง
ใหม บริเวณท่ี
พบเปนท่ีราบน้ํา
ทวม เปนดินลึก
มาก มีการ
ระบายน้ําเลว
ดินมีความอุดม
สมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ําถึง
ปานกลาง
ปฏิกิริยาของดิน
เปนกรดจัดถึง
เปนกรด
เล็กนอย

ใชประโยชนใน
การทํานาบาง
แหง บางแหง
ไมไดใช
ประโยชน

10 พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,6,7,8,12,13

4.ดินชุดสีทน เนื้อดินเปนพวก
ดินรวน เปนดิน
ลึกมาก มีการ
ระบายน้ําเลว
ดินมีความอุดม
สมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา

ใชประโยชนใน
การทํานา

7 พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13

5.ดินชุดเพ็ญ เน้ือดินเปนพวก
ดินรวนปนกรวด
ลูกรังเปนดินตื้น มี
การระบายนํ้า
คอนขางเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ
ต่ํา ปฏิกิริยาเปน
กรดจัดถึงเปนกรด
ปานกลาง

เหมาะสําหรับ
การทํานา

5 พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,2,3,4,5,6,7,11,12,13



ชื่อ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี(รอยละ)

พ้ืนท่ีพบ

6.ดินชุดน้ําพอง เนื้อดินเปนพวก
ดินทราย เปน
ดินลึกมาก มี
การระบายน้ํา
คอนขางเลว ดิน
มีความอุดม
สมบูรณต่ํา
ปฏิกิริยาเปน
กรดแกถึงกรด
ปานกลาง

ใชประโยชนใน
การปลูกพืชไร
บางแหงยังมี
สภาพเปนปา
เต็งรัง

2 พ้ืนท่ีบางสวนของหมู
1,7,8,12,13

7.ดินชุด
เชียงใหม

ดินเปนพวกดิน
รวนมีการ
ระบายน้ํา
คอนขางดี อาจ
มีน้ําทวมขังเปน
ระยะสั้นๆ ใน
ฤดูน้ําหลาก ดิน
มีความอุดม
สมบูรณปาน
กลาง ปฏิกิริยา
ของดินเปนกรด
แกถึงกรดปาน
กลาง

ใชประโยชนใน
การปลูกพืชไร
และผลไมบาง
ชนิด

1 พ้ืนท่ีบางสวนของหมู 1
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2. ดานการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง เต็มพื้นท่ีของตําบลสวาง มีจํานวน 13 หมูบาน
1. บานสวาง
2. บานดอนกอย
3. บานบัวใหญ
4. บานคําประมง
5. บานบัวนอย
6. บานนาซอน
7. บานโนนทรายทอง
8. บานโนนทรายคํา
9. บานบัวใหมพัฒนา
10. บานสวางพัฒนา
11. บานบัวทอง
12. บานโนนสําราญ
13.บานบัวทอง

จั ด ตั้ ง เ ป น  อ บ ต . ส ว า ง  เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 3  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 4 0  ย ก ฐ า น ะ เ ป น
เทศบาลตําบลบัวสวาง เม่ือ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552

แบงเปนสองเขตเลือกตั้ง จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวมท้ังสิ้น 12 คน
นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง จํานวน 1 คน

เขตเลือกตั้ง ท่ี 1 มีจํานวน 6 หมูบานคือ บานสวาง หมู 1 , บานดอนกอย หมู 2 ,
บานนาซอน หมู 6 , บานโนนทรายคํา หมู 7 , บานโนนสําราญ หมู 12,บานสวางพัฒนา หมู 10

เขตเลือกตั้ง ท่ี 2 มีจํานวน 7 หมูบานคือ บานบัวใหญ หมู 3 , บานคําประมง หมู 4 ,
บานบัวนอย หมู 5 , บานโนนทรายทอง หมู 8 , บานบัวใหมพัฒนา หมู 9,บานบัวทอง หมู 11,บานบัว
หลวง หมู 13
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3. ประชากร
จํานวนครัวเรือนและประชากร

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ประชากร
ชาย

ประชากรหญิง ประชากรท้ังหมด

1 สวาง 250 377 415 792
2 ดอนกอย 320 482 503 985
3 บัวใหญ 250 279 280 559
4 คําประมง 79 142 109 251
5 บัวนอย 278 380 410 790
6 นาซอน 138 150 169 319
7 โนนทรายคํา 164 260 292 552
8 โนนทรายทอง 83 162 201 363
9 บัวใหมพัฒนา 117 188 174 362

10 สวางพัฒนา 137 256 249 505
11 บัวทอง 254 390 430 820
12 โนนสําราญ 162 290 265 555
13 บัวหลวง 187 233 272 505

รวม 2,419 3,589 3,769 7,358

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง
โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 1 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง

4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานบัวใหญ จํานวน 1 แหง
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง
อาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมูบาน จํานวน 130 คน
อัตราการใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
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4.3 การสังคมสงเคราะห
- ผูสูงอายุ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก

ผูสูงอายุ จํานวน 994 ราย
- ผูพิการ การสงเคราะหเบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ มีจํานวน 221 ราย
- ผูปวยโรคเอดส การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตามโครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม มีจํานวน 15 ราย

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบัวสวาง
การดําเนินงาน
1. สงเคราะหเงินฌาปนกิจศพ แกสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีเสียชีวิต
2. ออกเยี่ยมผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูสูงอายุ โดยมีการ

ทํางานแบบบูรณาการ รวมกับเทศบาลตําบลบัวสวาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบัวใหญ
เปนประจําทุกเดือน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนสง
มีเสนทางหลักเขาสูอําเภอ 2 เสนทาง  คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน – อากาศ (ทางหลวง

จังหวัด สาย 3315 ) ระยะทาง 35 กิโลเมตร  และเสนทางถนนลาดยางสายบานบัวใหม – บะฮี -
อําเภอพรรณานิคม  ระยะทาง 30 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟา
ไฟฟาเขาถึงท้ัง 13 หมูบาน แตยังไมเพียงพอกับความจําเปนและความตองการของ

ราษฎร เนื่องจากมีการสรางท่ีอยูอาศัยและขยายพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน

5.3 การประปา
มีประปาหมูบาน 13 หมูบาน แตยังไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน
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6. ระบบเศรษฐกิจ

สถานประกอบการในเขตตําบลสวาง

ลําดับท่ี สถานประกอบการ จํานวน
1 รานคา 65
2 ปมน้ํามัน 2
3 บานเชา 14
4 รานซอมรถ 7
5 ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 10
6 รานอาหารตามสั่ง 4
7 รานขายวัสดุ อุปกรณกอสราง 3
8 โรงสีขาว 12
9 รานกวยเตี๋ยว 9
10 รานขายสมตํา 3
11 ปมหลอด 1
12 รานติดกระจก 1
13 เสาโทรศัพท 4
14 รานกรอบรูป 1
15 ฟารมเลี้ยงหมู 10
16 โรงทําขนมจีน 2
17 หองเชา 3
18 รานเชื่อมเหล็ก 1
19 รานสังฆภัณฑ 1
20 รานขายเครื่องจักสาน 1
21 รานเสริมสวย 5
22 โรงงานเฟอรนิเจอร 1
23 รานขายเฟอรนิเจอร 2
24 รีสอรท 1
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ลําดับท่ี สถานประกอบการ จํานวน
25 โรงกลึง 1
26 รานขายรถยนตมือสอง 1
27 ลานตากขาว 1
28 รานขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร 1
29 คลีนิค 4
30 โรงผลิตอุปกรณกอสราง 4
31 โรงงานผลิตกระเปา 2
32 รานตัดเย็บกระเปา 1
33 รานน้ํามัน 5
34 โรงงานน้ําดื่ม 1
35 รานจําหนายเนื้อหมู 1
36 รานเชาชุด 1
37 รานอินเตอรเน็ต 2
38 รานซักผาหยอดเหรียญ 2
39 โรงงานอุตสาหกรรม 1
40 หอพัก 2
41 รานขายดอกดาวเรือง 1
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- วัด/สํานักสงฆ จํานวน 15 แหง
- ศาลปูตา จํานวน 1 แหง

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ํา

ลําน้ํา มีจํานวน 2 สาย  ท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําอูน,ลําปลาหาง และแหลงน้ําอ่ืนๆ ไดแก
1.หนองหมานอย 15.หนองมะกิด
2.หนองเปง 16.หนองหวยบอน
3.หนองสนมใหญ 17.หนองกลางนอย
4.หนองหวยคําวังเปอย 18.หนองหวาย
5.หนองหวยอีเหลา 19.หนองหญาแพรก
6.หนองนาบัว 20.หนองจาน
7.หนองสนมนอย 21.หนองเบ็น
8.หนองแวง 22.หนองหมาเถาะ
9.หนองปะกุง 23.หนองเข่ือนขา
10.หนองคลอง 24.หนองฟาผา
11.หนองซุงแข 25.หนองหวยวังนอง
12.หนองกุดหอย 26.หนองเลา
13.หนองหอย 27.หนองหนอขา
14.หนองอูนหลง

ปาไม
1. ปาทาม มีลักษณะเปนทุงนา มีตนไมยืนตนขนาดกลาง พบในพ้ืนท่ีบานนาซอน

หมู 6,บานโนนทรายคํา หมู 7, บานสวางพัฒนา หมู 10,บานโนนสําราญ หมู 12
2. ปาโคก (ปาแดงหรือปาแพะ)มีลักษณะตนไมข้ึนไมหนาทึบและมีหญาใบหนาข้ึน

ปะปน  อยูท่ัวไป พบในพ้ืนท่ี บานสวาง หมู 1,บานดอนกอย หมู 2, บานบัวใหญ
หมู 3, บานบัวใหมพัฒนา หมู 9

3. ปาชุมชน มีลักษณะเปนปาไมคอยรกทึบ มีพืชท่ีเปนอาหารไดข้ึนอยูตามฤดูกาล
เชนเห็ด ดอกกระเจียว หนอไม เปนตน นับไดวาเปนปาท่ีอุดมสมบูรณมากใน
ทองถ่ิน    จึงเปนแหลงอาหารของประชาชน พบในพ้ืนท่ี บานสวาง หมู 1,
บานดอนกอยหมู 2, บานบัวใหญ หมู 3,บานบัวนอย หมู 5 ,บานคําประมง หมู
7, บานโนนทรายทอง     หมู 8,บานบัวใหมพัฒนา หมู 9,บานสวางพัฒนา หมู
10
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สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20ป ( พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
สาระสําคัญ

1.ความม่ันคง
1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในและภายนอกประเทศในทุก

ระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง

1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน

1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
2. ความม่ังค่ัง

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเทาเทียมกันมากข้ึน

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายในประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง

2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน

3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประ.โยชนสวนรวม

3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรในการดําเนินการมี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง
1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สรางจิตสํานึกของในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายอํานาจและสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปน
หุนสวนยุทธศาสตรความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธ
ดานวัฒนธรรม เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน แกไขปญหาการเขาเมืองท้ังระบบ

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพ
ของความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความม่ันทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร

6) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสราง
กําลังและยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ

7) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล พลังงานและน้ํา

8) ปรับกระวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเ อ้ือตอการดําเนินงานและให
ความสําคัญกับการติดตามประเมินอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ

- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินใหมีความสอดคลองกัน รักษาวินัยทางการเงินการคลังและเสถียรภาพและสามารถบริการ
ประชาชนทุกระดับ เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลง
เงินทุนของประชาชน

- สงเสริมการคาการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ และ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
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- พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดานโครงสราง
และระบบ ดานปจจัยสนับสนุนและดานบุคลากร

2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
- เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
- สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินคาเกษตรกรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน
ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
- สรางรายไดจากการทองเท่ียว
- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ
- สงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
- สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ
พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองคความรูของผุประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการ

รูปแบบใหมใหมีจุดเดน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิ
ปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณใหมีความหลากหลายเพ่ือสนองตอบ
ผูบริโภคทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสราง
เครื่องหมายการคาของตนเอง และสรางภาพลักษณของสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก สนับสนุน
ผูประกอบการเติมใหสามารถปรับตัวและความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆและมาตรการ
ทางการคาในรูปแบบตางๆ

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง
เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสู
การเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

- ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

กลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ

ความเจริญสูภูมิภาค สรางความเชื่อม่ันในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการ
ผลิตรวมและชองทางการตลาดรวมกัน
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- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนรากฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง มีการ
บริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

- พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางการเจริญ พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและนาอยู
ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมอยางเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางการเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขีดความสามารถสูง

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ด้านการขนสง่  ปรับเปลียนรูปแบบการขนสง่สินค้าทางถนนสูก่ารขนสง่ทีต้นทนุตํา รวมทั งพฒันา

โครงสร้างพื นฐานและสิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสง่สูเ่มืองศนูย์กลางของภมูิภาคทัวประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ

- ดานความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพในพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานพลังงาน พึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะ
เปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซยีน

- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ICT ท่ีเปนอินเตอร เน็ตความเร็วสูงให ทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรให มีความรู
ความสามารถและเชี่ยวชาญระดับสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการ
สรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของการผลิต
การศึกษาและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

- ดานการวิจัยและการพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 3
โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20 : 80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน

การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือสงเสริมความม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาและลดความ
เหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกัน

- สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การ
ใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย

- สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการ
ไทยในตางประเทศ

- สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงดานพลังงานดาน
อาหาร ดานสิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุก
รูปแบบ
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- สงเสริมบทบาทการเปนประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจตางๆ และ
แกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธท่ีดีกับ
ประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภู มิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลภาพ
ของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตางๆ

- เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคกรระหวางประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนา ดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย

- สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุพาคี และสงเสริม
การคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เรงรัดการใช
ประโยชนจากขอตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน
รวมท้ังวางแนวทางปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

- สรางองคความรูดานการตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและ
ผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ ตอภาคสวนตางๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุก
ในการสรางความเขาใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดี และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอ่ืนๆของ
ประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการตั้งครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัย
เรียน (3) วัยรุน/นักศึกษา (4) วัยแรงงงานและ (5) วัยผูสูงอายุ

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสรางและระบบบริการจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและ
ท่ัวถึงและการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง
ดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรองรับ
คุณภาพรวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู

3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย

4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของ
สถาบันครอบคัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจท่ีเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว
สรางความอบอุนและม่ันคงใหสมาชิกในครอบครัว



16
ยุทธศาสตร ท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสราง
ความม่ันคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะ
ข้ันพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส และความเปน
ธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ
การกีฬาสุขภาพ

3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือ
เปนรากฐานท่ีเขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือใหชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ไดอยางยั่งยืน

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนใหม
ความรูเทาทันสื่โดยเฉพาะสื่อออนไลน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

- ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุก
ทําลายปาอยางเขมงวด

- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมบน
พ้ืนฐานใหคนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบ
นิเวศและการสรางรายไดจากการอนรุักษ

- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง
-เสริมสรางความเขมแข็งแลละความรวมมือในภู มิภาคอาเซียนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ

- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ํา ตนทุน
และแหลงชะลอน้ําท่ีพอเพียง เพ่ิมขีดความสามารถในการกักเก็บน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และการผันน้ํา และการพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะ
พ้ืนท่ี ตลอดจนการปรับองคกรและกฎหมาย รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา

- พัฒนาและใชพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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- สรางความรูความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยาง

ถูกตองและตอเนื่อง
3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

- พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และบรรจุให
เปนแผนพัฒนาจังหวัดและพ้ืนท่ี

- สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอ้ือ
ตอการพัฒนา

- เพ่ิมศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน
- พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน
4) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ลดการกอกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติสงเสริมการทําแผนบริหารความ

ตอเนื่องของธุรกิจ
5) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

- จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือเสียหายตอสิ่งแวดลอม

- ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบโครงสราง
องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบนริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

- ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและลดความเหลื่อมล้ํา

- ปฏิรูปการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ีเปน
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ

- มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวตั้งและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน
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2) ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ

- ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวน
อ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชือ่ศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน

3) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม
ตองสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- วางกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ
- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนให

มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยาย

5) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ

เครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุมครองพยานและผูม่ีเก่ียวของ

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรม
เขามาดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ

6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือสนองตอบความตองการของผูบริการ
- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทํา web-portal จัดทํา

ฐานขอมูลงานบริการอยางมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก
- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซตและ

โทรศัพทมือถือ 7) การปรับปรุงแกไข กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัย
- การปรับปรุงปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการ

แผนดิน การประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ
- เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
จากสถานการณของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยู

ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนการพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว”ม่ันคง ม่ังค่ัง
ยั่งยืน”ของประเทศ

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช.

ไดจัดทําข้ึน”ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ(Trading
and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
1.2) ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศตอหัว(GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว

(GNP Per Captita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร สรอ.)

1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5
ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป

2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

2.1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2.2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
2.3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนรากฐานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
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4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4.3 ) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
4.5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
5.1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
5.2) ขจัดทุจริตคอรัปชั่น
5.3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

1.1)การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัย
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมี
บทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยาง
แทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับ
การเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรด
ใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงาน
และปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถ
เคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิต ท่ี มีผลิตภาพการผลิตสูง  และสนับสนุนใหผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย

1.3) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและ
มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมี
การขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล

1.4) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟ
ใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ
พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเลคทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียน
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1.5) การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาก

ผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับจําเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ัง
ดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปน
การประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวนและบริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการเปนฐานการผลิตในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิด
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกับ
เปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโต
ของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและ
ทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนด และ
จัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว
โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถ่ิน และกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคอาเซียน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุนโลจิสติกสและพลังงาน
รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชนลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน
สงเสริมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงินและโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู
มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนทีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้ง
สํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการเพ่ือสังคม

2) การพัฒนาศักยภาพคนในชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัย

เด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีการพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการยกระดับสมรรถนะ
ฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีพ มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
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2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย (1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบการคลังดานการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบ
ตอผลลัพธ (Accuntability) (2) ปฏิรูประบบการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง
รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรูโดยมุงเนนจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคน ท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระบบปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยี

2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย
เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานการผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุท้ังใน
ดานผลิตภัณฑืสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือบริหาร
ทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรดานสาธรณสุข บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพใน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานนาชาติ ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลาง
บริการสงเสริมสุขภาพ ( Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health In All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน

2.4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผุ
สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปน
ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปอยูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชใน
ชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ

3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3.1) การยกระดับรายไดและโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือ
แรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
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การเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลด
ตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

3.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกโดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการ
ท่ีอยูอาศัย แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ี
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost
Sharing)

3.3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนท่ีไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิ์ในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .......และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และ
สรางกระบวนการมีสวนรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสราง
ภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน

3.4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานและการ
เขาถึงกระวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปา
ชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน

4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
4.1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มี
คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา

4.2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Logistics)
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโชอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานดานอํานวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง

4.3) การสงเสริมการลงทุน การคาขายชายแดน และการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาขายเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบบาน รวมท้ังการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดน
และการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน
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5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟนตัว บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยการ
สงเสริมการปลูกตนไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรลุมน้ํา
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงรางพ้ืนฐาน
การทองเท่ียว การประมง

5.2) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกเพ่ือสิ่งแวดลอมและฉลากสินคา เปนตน

5.3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางพลังงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอร อุตสาหกรรมสี เ ขียว สงเสริม
ผูประกอบการใหมามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Supply Chain/Green Value chain) สงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสียและของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ี
ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต
สรางรูปแบบการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย

5.5)การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมอกับอาเซียน
และ อนุภูมิภาคกลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ให
ความสําคัญการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ํา
ทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต
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6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
6.1) การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชนขอมูลการประกวด
ราคา จัดซื้อจัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปด
ประมูล ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรัปชั่นและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ

6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกระทัดรัด
แตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง

6.3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาค
สวนตางๆในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง

1.3 ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 THAILAND 4.0
“Thailand 4.0 สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก” พลวัตการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันซึ่งเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบเราอยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน 3
กระแสหลัก คือ

1) Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆเหลานี้พรอมกัน อาทิ
- กระแส Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทํา

ธุรกิจ
- กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบ ทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบ

คนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน
- กระแส Commonization ท่ีเปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนท่ัว

ไมวาจะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถแพรไปใน
ทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได

2) Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตร
และภูมิเศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศท่ีอยูในกลุมสมาชิกเปน
อยางดี

3) Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปน
ตัวอยางหนึ่งของการมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดและเชื่อมโยงคนในทองถ่ินมายาวนาน

“Thailand 4.0” ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ
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1.”Strength from Within” คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน Strength from Within หรือการ
สรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนอยู 3 ตัวคือ

- การยกระดับนวัตกรรม(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ
- การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven

Proposition)
- การสรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู 3 ตัว คือ
ซึ่งท้ัง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกัน นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth

Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine,Productive Growth Engine และ
Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ
ผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการ
สรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ(Society
with Competence)

2. “Connect to the Worldb” เม่ือภายในเขมแข็งแลวก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐีโลกและเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก
(Connect the World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ

2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะ

กอใหเกิดการเติมเต็มพลบังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ิน
การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกันการผนวก
Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกัน จะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT
ในภาพท่ีเล็กลงมาซึ่งในสวนนี้จะสอดรับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลัง
ผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด ท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชน
กับประชาชน สุดทายเปนการเชื่อมโยง Regional Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย
ASEAN เขาดวยกันเพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางรัฐศาสตร
และภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
วิสัยทัศน “สังคมเขมแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนาเสนทางการคาการทองเท่ียวสูประเทศ

เพ่ือนบานและจีนตอนใต”
เปาประสงครวม
1. สังคมเขมแข็ง
2. เกษตรกาวหนา
3. การคาม่ังค่ัง
4. ทองเท่ียวยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
3. การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต
4. การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตําแหนงการพัฒนา
1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
3. เมืองสงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ตําแหนงการพัฒนาจังหวัด ( Positioning)

1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การคา การลงทุน
3. การพัฒนาการทองเท่ียว

วิสัยทัศน (Vision)
“ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจท่ี 1 บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง
พันธกิจท่ี 2 ประสานงานสงเสริม สนับสนุนและเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนใน

จังหวัด สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจท่ี 3 กํากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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คานิยม (Value)
“อยูสกล รักสกล ทําเพื่อสกล”

อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
สกลนคร ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อศรัทธาในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจาก
ภูมิลําเนาอ่ืนๆ ท่ีเขามาปฏิบัติงานหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชน ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักผูกพันกับจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเปนเมืองท่ีนาอยูดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความ
เปนสกลนคร

ทําเพื่อสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ี
อยูอาศัยท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาชีพ เปนการ
ทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร จึงตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนและ
ปฏิบัติงาน ยึดม่ันถือม่ันในความถูกตองดีงาม กลาทําในสิ่งถูกตอง

เปาประสงครวม (Goal)
“เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน”

ตัวช้ีวัด
1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาการคาและการทองเท่ียว
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
5.การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สูความ
ม่ันคงและยั่งยืน

1.2 เปนเมืองพฤษเวชมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2  การพัฒนาการคาและการทองเท่ียว

2.1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดใหมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด



29
2.2 แหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของจังหวัดสกลนครเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายมากข้ึน
2.3 จังหวัดสกลนครเปนจุดเชื่อมการคมนาคมขนสงสูอาเซียนและจีนตอนใต

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3 มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ยั่งยืน

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม
ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน

4.2 บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือปองกันและแกไขปญหาวิกฤติการน้ําแลง
อุทกภัย ตลอดจนปญหาความขัดแยงจากการใชประโยชนจากน้ํา ภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน

4.3 จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดานน้ํา อากาศ  ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกัน แกไข ลดและขจัดมลพิษท่ี
อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

4.4 เ พ่ิมขีดความสามารถการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.5 สงเสริมใหประชาชนใชพลังงานทดแทน ใชอุปกรณประหยัดพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 มีการบริการประชาชนอยางประทับใจ
5.2 มีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการเพ่ือพัฒนา
5.3 มีการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

(พ.ศ. 2561 - 2564)
วิสัยทัศน
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC ตนแบบนําเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พานิชยกรรม เกษตรกรรม
5. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ
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เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค)

1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
5. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี
7. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
8. ประชาชนรูรักสามัคคีและประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร ท่ี  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
1.3 การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตร และ

เชื่อมโยงเครือขาย
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
2.1 การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค
2.2 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
2.3 การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
3.1 การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
3.3 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
อยางสมดุลและยั่งยืน

4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
5.2 การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
5.3 การพัฒนาองคกรและบุคลากร
5.4 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
5.5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
5.6 เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบัวสวาง

2.1 วิสัยทัศน
“ ตําบลสวางนาอยู พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย รักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบัวสวาง

2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว เกษตรกรรม
2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

2.3 เปาประสงค
1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษา
2. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
3. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
4. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพ
5. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
6. เพ่ือใหมีการอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
7. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
8. เพ่ือใหประชาชนไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
9. เพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุ

สัตว
10.เพ่ือใหมีการสงเสริมและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
11. เพ่ือใหมีการอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. เพ่ือใหมีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ
13. เพ่ือใหมีการจัดทําผังเมือง
14. เพ่ือใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสารณภัย
15. เพ่ือใหมีการบริการประชาชน
16. เพ่ือใหมีการแกไขปญหายาเสพติด
17.เพ่ือใหมีการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม
18. เพ่ือใหมีการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

หนวยงานอ่ืน
19. เพ่ือใหมีการจัดหาและพัฒนารายได
20. เพ่ือใหมีการพัฒนาองคกรและบุคลากร
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2.4 ตัวชี้วัด
1.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานการศึกษาอยางพอเพียง
2.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
3.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
4.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมดานสุขภาพ
5.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
6.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
7. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพ่ิม
8.รอยละของประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
9.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและ

ปศุสัตว
10.รอยละของหมูบานท่ีไดรับการสงเสริม จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอน

หยอนใจสวนสาธารณะ
11.รอยละของครัวเรือนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
12.รอยละของประชากรท่ีมีความสะดวกในการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
13.รอยละของหมูบานท่ีไดจัดการทําผังเมือง
14.รอยละของหมูบานท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
15.รอยละของประชากรท่ีไดรับการบริการ
16.รอยละของหมูบานท่ีมีการแกไขปญหายาเสพตดิ
17.รอยละของหมูบานท่ีมีการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม
18.รอยละของการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
19.รอยละของการจัดหาและพัฒนารายได
20.รอยละของการพัฒนาองคกรและบุคลากร

2.5 คาเปาหมาย
1.ประชาชนไดรับการสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษาเพ่ิมข้ึน
2. ประชาชนไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการเพ่ิมข้ึน
3. ประชาชนไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
4. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพมากยิ่งข้ึน
5. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน
6. ประชาชนไดรับการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน
7. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพ่ิม
8. ประชาชนไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน
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9. ประชาชนไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวเพ่ิมข้ึน

10. มีการสงเสริมและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน

11. มีการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
12. เพ่ือใหมีการสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคปการ

เพ่ิมข้ึน
13. เพ่ือใหมีการจัดทําผังเมืองเพ่ิมข้ึน
14. เพ่ือใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันละบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ิมข้ึน
15. เพ่ือใหมีการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
16. เพ่ือใหมีการแกไขปญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน
17. เพ่ือใหการสงเสริมประชาธิปไตยแลกระบวนการทางสังคมเพ่ิมข้ึน
18. เพ่ือใหมีการพัฒนาองคกรและบุคลากรเพ่ิมข้ึน
19. เพ่ือใหมีการจัดหาและพัฒนารายไดเพ่ิมข้ึน
20. เพ่ือใหมีการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาครัฐ ภาคเอกชน และ

หนวยงานอ่ืนเพ่ิมข้ึน

2.6 กลยุทธ
1. การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
2. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
3. การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการ และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คน

พิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน
4. การสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค
5. การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
6. การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
7.การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
8. การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
9. การสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว
10. จัดใหมี สงเสริม และบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
11. การอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
13. การจัดทําผังเมือง
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. การบริการประชาชน
16. การแกไขปญหายาเสพติด
17. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม
18. การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงาน

อ่ืน
19.การจัดหาและพัฒนารายได
20. การพัฒนาองคและบุคลากร
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาดานสวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบ

การศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การสาธารณสุข สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว เกษตรกรรม พัฒนาดานอาชีพใหประชาชน
มีรายไดเพ่ิมข้ึน พัฒนาดานเกษตรกรรมอินทรีย

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม เนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สงเสริมการ
ปลูกตนไม สงเสริมหมูบานนาอยูนามอง มีระบบลดขยะจากแหลงกําเนิดและมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดย
ไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบัวสวาง มุงพัฒนา 4 ดาน

ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรมการพัฒนา การ
ทองเท่ียว สิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลบัวสวาง ไดใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength) จุดออน(Weakness)
จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายในท่ี
เปนจุดแข็งและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัยตางๆ
ดังนี้
๑. มีการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณมากข้ึน
๒. บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
๓. มีการแบงงานและความรับผิดชอบตามกรอบอัตรา
กาลังอยางเหมาะสม
๔. มีการพัฒนาและจัดหาวัสดุ / อุปกรณ / เครื่องมือ
เครื่องใชท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย
๕. มีแนวทางพัฒนาท่ีตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริงเพราะขอมูลท่ีนํามาใชประกอบ
ในการวางแผนพัฒนาตําบลเกิดจากการมีสวนรวมของ

จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายในท่ี
เปนจุดออนและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัยตางๆ
ดังนี้
๑. งบประมาณในการดาเนินการแกไขปญหาและความ
เดือดรอนของประชาชนมีไมเพียงพอ
๒. บุคลากรในองคกรยังมีไมครบตามกรอบอัตรากําลัง
ทําใหมีการปฏิบัติงานในสวนท่ีไมครบตามกรอบ
อัตรากําลังทําใหมีการปฏิบัติงานในสวนท่ีไมใชงาน
เฉพาะตําแหนงมีการดําเนินการมีความลาชาและท่ีเสี่ยง
ตอความผิดพลาด
๓. บุคลากรและเจาหนาท่ียังขาดความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
๔. การประชาสัมพันธขอมูล , ขาวสารใหประชาชน
รับทราบยังไมท่ัวถึงและเพียงพอ



ประชาชนโดยผานรูปแบบของประชาคมหมูบานและ
ประชาคมในระดับตําบล
๖. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาท่ีกาวไกล
๗. กระบวนการบริหารงานภายในองคกรมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
๘. มีการใหบริการประชาชนท่ีหลากหลาย เชนการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตตําบล, การใหบริการขอมูล
ขาวสาร,การใหบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ

๕. มีการแทรกแซงอํานาจในการบริหารงานภายใน
องคกร
๖. การใหงบประมาณในการอุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของยังไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดเทาท่ีควร
เนื่องจากอาจอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีตองพัฒนาสงเสริมแต
อาจขัดกับระเบียบในการใชจายงบประมาณ
๗. ประชาชนประสบภาวะหนี้สินและมีฐานะยากจน

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาโดยใชเทคนิค SWOT Analysis

(ปจจัยภายนอก) โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat)
จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัย
ภายนอกท่ีเปนโอกาสและมีผลตอการพัฒนา
ทองถิ่น มีปจจัยตางๆ ดังนี้

๑. มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน

จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายนอกท่ี
เปนขอจากัดและมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น มีปจจัย
ตางๆ ดังนี้

๑. ภารกิจท่ีไดรับถายโอนเพ่ิมข้ึนจาก พรบ. การ
กระจายอํานาจยังไมสามารถตัดสินใจดําเนินการได
เนื่องจากขัดกับขอกฎหมายบางประการ

๒. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและใหความ
ชวยเหลือประชาชนมากข้ึน ไมวาจะเปนการแกไข
ปญหายาเสพติด , ปญหาสังคม , ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย , การรวมกลุมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน

๓. สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมดีข้ึน

๒. ความไมม่ันคงของระบบการเมืองการปกครอง
และความขัดแยงทางความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในปจจุบันไมเอ้ือตอการ
พัฒนาในภาพรวมของประเทศ

3. ปญหาสังคมและภัยสังคมท่ีเกิดจากความเจริญ
ทางวัตถุ

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
แมวาเทศบาลตําบลบัวสวาง จะไดรับการพัฒนาจนมีความเจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง แต

ขอเท็จจริงท่ีวาสถานการณในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และซับซอน ยังผลใหประชาชน
และทองถ่ินไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงตองปรับตัวใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงและ
สรางความสมดุลในการพัฒนาแตละดาน โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน เพ่ือนาไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนและม่ันคงตอไป
๑) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ



เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเมือง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต ท้ังทางดานการประกอบอาชีพ การเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังยังคงตองมีการสราง
ศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูของผูนาและคนในชุมชน สรางชุมชนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินในดานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถ่ินมีความจาเปนท่ีตองดาเนินการสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางสมดุลโดยใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ควบคูกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
๒) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การประเมินสถานการณดานสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลกระทบ
จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศท้ังทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทาใหพบปญหา เชน เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม
เหมาะสม การใชเวลาวางไมเปนประโยชน ปญหาในดานคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุขยังคงพบ
ปญหาในหลายดาน ทองถ่ินจึงยังตองดาเนินการบริหารจัดการดานสาธารณสุข แกไขปญหา รวมถึงการ
สรางสุขนิสัย เผยแพรความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพใหประชาชนในทองถ่ิน สวนในดานการศึกษา
ทองถ่ินมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยูในเขตพ้ืนท่ี ซึ่งยังคงมีความตองการในการพัฒนา ยกระดับ
การศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา เชน การพัฒนาสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน เปนตน การ
สงเสริมทางดานการกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือพัฒนาคนใน
ทองถ่ินใหมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางตอเนื่อง
ตองมีการสงเสริมการรวมตัว รวมกลุม การประสานความรวมมือระหวางบุคคลจนถึงชุมชน รวมท้ังยัง

ตองมีการสรางศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูของผูนาและคนในชุมชน สรางชุมชนใหเขมแข็งมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน กอใหเกิดผลกระทบตางๆ เชน ปญหาขยะ การ
จัดการขยะในชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทองถ่ินจึงตองมีการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ประชาชนเกิดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดทาปุยจากการ
คัดแยกขยะ เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๔) ดานโครงสรางพื้นฐาน

จากการประเมินพบวา ปริมาณและคุณภาพถนนยังไมสะดวกและเพียงพอตอการเจริญเติบโต
ของสังคม ถนนท่ีมีอยูบางแหงชารุดเสียหาย ถนนเพ่ือการเกษตรยังไมไดรับการปรับปรุง บางพ้ืนท่ีไมมี
ทอระบายนา ปญหาสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนท่ีมีผลตอการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึง
ความไมเพียงพอของบริการสาธารณะ เชน นาประปา ไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ในบางพ้ืนท่ียังไม
ครอบคลุม จากการประเมินสถานการณของโครงสรางพ้ืนฐานแสดงวายังมีความจาเปนตองลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานใหมีเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว
เพ่ือสงเสริมความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
สถานการณของโครงสรางพ้ืนฐานแสดงวายังมีความจําเปนตองลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานให
มีเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว เพ่ือสงเสริมความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจโดยเปนการเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ
๕) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีตี



ในการดาเนินงานของทองถ่ินยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการทางานและเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริม ธรรมาภิบาล
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ทองถ่ินจึงพัฒนาชองทางการมีสวนรวม และเปด
โอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร เพ่ือใหเกิดความโปรงใส สรางความเขาใจในการบริหารงาน
ของทองถ่ิน
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอพัฒนา
-รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
-แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว
-การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย

ดานการบริหารงานท่ัวไป

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

- แผนงานบริหารท่ัวไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

- แผนงานการเกษตร สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
สิ่งแวดลอม

ดานการบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารท่ัวไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สํานักปลัด
กองชาง

4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดี

ดานการบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป
- แผนงานรักษาความสงบ
- แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กองชาง
กองคลัง

รวม 4 ยุทธศาสตร 2 ดาน 14 แผนงาน 3 หนวยงาน



2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิน่ แบบ (ผ.01)

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์
 1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 4 800,000        4 800,000        4 800,000          4 800,000         
 1.2 แผนงานการบริหารงาน
การศึกษา 7 4,800,000     7 4,800,000     7 4,800,000       7 4,800,000      
 1.3 แผนงานสาธารณสุข 2 1,000,000     2 1,000,000     2 1,000,000       2 1,000,000      
 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 2,900,000     8 2,900,000     8 2,900,000       8 2,900,000      
 1.5แผนงานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 2,700,000     10 2,700,000     10 2,700,000       10 2,700,000      

รวม 31 11,300,000  31 11,300,000  31 11,300,000    31 11,300,000   

2. ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจเกษตรกรรม
 2.1 แผนงานการเกษตร 3 700,000        3 700,000        3 700,000          3 700,000         

รวม 3 700,000       3 700,000       3 700,000        3 700,000        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบัวสว่าง
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพฒันา
การทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
 3.1 แผนงานการบริหารงาน 1 500,000        1 500,000        1 500,000          1 500,000         
ทัว่ไป
 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 4,600,000     9 4,600,000     9 4,600,000       9 4,600,000      

รวม 10 5,800,000    10 5,800,000    10 5,800,000      10 5,800,000     
4.ยุทธศาสตร์การพฒันา
การบริหารจัดการทีดี่
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16 7,330,000     16 7,330,000     16 7,330,000       16 7,330,000      64
 4.2 แผนงานรักษาความสงบ 33 32,250,000   33 32,250,000   33 32,250,000     33 32,250,000    132
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 33 32,250,000   33 32,250,000   33 32,250,000     33 32,250,000    132
 4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 7 1,830,000     7 1,830,000     7 1,830,000       7 1,830,000      28
 4.5 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 1 500,000        1 500,000        1 500,000          1 500,000         4

รวม 61 43,710,000  61 43,710,000  61 43,710,000    61 43,710,000   244

รวมทั้งสิ้น 105 61,510,000  105 61,510,000  105 61,510,000    105 61,510,000   420

ป ี2565
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานด้าน เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้นที่ มีการส่งเสริมและ ส านกัปลัด
สิทธิมนษุยชน ด้านสิทธิมนษุยชน เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาด้านสิทธิ เทศบาล

มนุษยชน

2 โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมการแสดงออก 13 หมู่บา้น 300,000    300,000     300,000    300,000    300,000    จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
และงานเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความ ถึงความจงรักภักดีต่อ เข้าร่วมกิจกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล
จงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ สถาบนัพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

3 โครงการปกปอูงสถาบนัของชาติ เพือ่ส่งเสริมความมั่นคง 13 หมู่บา้น 300,000    300,000     300,000    300,000    300,000    จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
ของสถาบนัชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ในการปกปูอง เทศบาล

สถาบันของชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับ - ส่ง เพือ่ส่งเสริมการแสดงออก 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
เสด็จ ถึงความจงรักภักดีต่อ เข้าร่วมกจิกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล

สถาบนัพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพือ่ส่งเสริมการแสดงออก 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
พระเจ้าอยู่หวัและพระราชินี ถึงความจงรักภักดีต่อ เข้าร่วมกจิกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล

สถาบนัพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

6 โครงการจัดงานรัฐพธีิ งานพธีิ เพือ่ส่งเสริมความจงรัก  13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
ภักดีต่อสถาบนั เข้าร่วมกจิกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

7 โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ส่งเสริมความจงรัก 1 ซุ้ม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนซุ้ม ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
ภักดีต่อสถาบนั เฉลิมพระเกียรติ จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับงาน เพือ่ส่งเสริมความจงรัก  13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
รัฐพธีิ งานพธีิ ภักดีต่อสถาบนั เข้าร่วมกจิกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาล

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.2 แผนงานบริหารงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการพฒันาบคุลากรทางการศึกษา เพือ่ส่งเสริมพฒันาบคุลากร ศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศูนย์พัฒนา บุคลากรทางการ ส านกัปลัด
ทางการศึกษา เด็กเล็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่บุคลากร ศึกษาได้รับ เทศบาล

ได้รับการพัฒนา การพัฒนา

10 โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาการ เพือ่ส่งเสริม ศูนย์พัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
เด็กปฐมวัย พฒันาการเด็ก เด็กเล็ก 5 แห่ง เด็กเล็ก มีพัฒนาการ เทศบาล

ที่ได้รับการพัฒนา ที่ดีขึ้น

11 โครงการอุดหนนุอาหารกลางวัน เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กและนักเรียน ส านกัปลัด
ด้านโภชนาการ 5 แห่ง เด็กเล็กและ ได้รับสารอาหาร เทศบาล

โรงเรียน 4 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับ มีพัฒนาการตามวัย

การอดุหนุน

12 โครงการสนบัสนนุส่ือการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเล่น ศูนย์พฒันา พฒันาการเด็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่ได้รับ ด้านการศึกษาและ เทศบาล
เด็กเล็ก การพัฒนา เสริมพัฒนาการ

44

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.2 แผนงานบริหารงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการอุดหนนุอาหารเสริม(นม) เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ศูนย์พัฒนา 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
ด้านโภชนาการ เด็กเล็ก 5 แห่ง เด็กเล็กและ ด้านการศึกษา และ เทศบาล

โรงเรียน 4 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับ มีพัฒนาการตามวัย

การอดุหนุน

14 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่ส่งเสริมการศึกษา 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมุบ่้านที่ เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
พฒันาการเด็ก เข้าร่วมกจิกรรม ด้านการศึกษา และ เทศบาล

มีพัฒนาการตามวัย

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พฒันา เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบวัสว่าง และพฒันาการเด็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่ได้รับ ด้านการศึกษา และ เทศบาล

การพัฒนา มีพัฒนาการตามวัย

16 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาและเพิม่ เพือ่ส่งเสริมพฒันาบคุลากร ศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศูนย์พัฒนา บุคลากรทางการ ส านกัปลัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศึกษา ทางการศึกษา เด็กเล็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่บุคลากร ศึกษาได้รับ เทศบาล
ดูงานภายในราชอาณาจักรของบคุลากร ได้รับการพัฒนา การพัฒนา

ทางการศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.2 แผนงานบริหารงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000    500,000     500,000    500,000    500,000    จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน และพฒันาการเด็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่ได้รับ ด้านการศึกษา และ เทศบาล
รายหวั) การพัฒนา มีพัฒนาการตามวัย

18 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ด้านโภชนาการ 5 แห่ง เด็กเล็กและ ด้านการศึกษา และ เทศบาล

โรงเรียน 5 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับ มีพัฒนาการตามวัย

การอดุหนุน

19 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
การศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) และพฒันาการเด็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่ได้รับ ด้านการศึกษา และ เทศบาล

การพัฒนา มีพัฒนาการตามวัย

20 โครงการอุดหนนุอาหารกลางวันใหก้ับ เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็ก โรงเรียน 4 แห่ง 3,000,000  3,000,000  3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนโรงเรียน เด็กได้รับการพัฒนา

นกัเรียนในโรงเรียนทีอ่ยู่ในเขตเทศบาล ด้านโภชนาการ ในเขตต าบลสว่าง ด้านการศึกษา และ

มีพัฒนาการตามวัย

46
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.2 แผนงานบริหารงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกังานชุดโต๊ะ เพือ่ส่งเสริมการศึกษา 10 ชุด  - 30,000       30,000      30,000      30,000      จ านวนชุดโต๊ะ เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
รับประทานอาหารส าหรับเด็ก และพฒันาการเด็ก รับประทานอาหาร ด้านการศึกษา และ เทศบาล

มีพัฒนาการตามวัย

22 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นมาตรฐาน เพือ่ส่งเสริมการศึกษา สนามเด็กเล่น  -  - 500,000    500,000    500,000    จ านวน เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
และพฒันาการเด็ก 1 แห่ง สนามเด็กเล่น ด้านการศึกษา และ เทศบาล

มีพัฒนาการตามวัย

23 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - 50,000      50000 50000 จ านวนศฅูนย์ เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และพฒันาการเด็ก 5 แห่ง พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศึกษา และ เทศบาล

ที่จดัซ้ือ มีพัฒนาการตามวัย

24 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาการเรียน เพือ่ส่งเสริมการศึกษา 13 หมูบ่้าน  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
การสอนร่วมกับหนว่ยงานต่างๆในเขต และพฒันาการเด็ก ที่เข้าร่วมกจิกรรม ด้านการศึกษา และ เทศบาล
ต าบลสว่าง มีพัฒนาการตามวัย

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.2 แผนงานบริหารงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 อุดหนนุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียน 4 แห่ง  -  - 40,000      40,000      40,000      จ านวนโรงเรียน เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง และพฒันาการเด็ก ในเขต ต.สว่าง ในเขตต าบลสว่าง ด้านการศึกษา และ เทศบาล

มีพัฒนาการตามวัย

26 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
สถานศึกษา ( ค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์ และพฒันาการเด็ก 5 แห่ง เด็กเล็กที่ได้รับ ด้านการศึกษา และ เทศบาล
การเรียน , ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) การพัฒนา มีพัฒนาการตามวัย

27 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒันา เพือ่ส่งเสริมการศึกษา โรงอาหาร  -  - 100,000  -  - จ านวน เด็กได้รับการพัฒนา ส านกัปลัด
เด็กเล็กบา้นดอนกอย และพฒันาการเด็ก 1 แหง่ โรงอาหาร ด้านการศึกษา และ เทศบาล

มีพัฒนาการตามวัย

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการปอูงกันและควบคุมโรค เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค  13 หมู่บา้น 500,000    500,000     500,000    500,000    500,000    จ านวนหมูบ่้าน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
ที่เข้าร่วมกจิกรรม และควบคุมโรค เทศบาล

29 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่สุขภาพ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลัด
ของต าบลสว่าง ส่งเสริมสุขภาพ ที่เข้าร่วมกจิกรรม แข็งแรงขึ้น เทศบาล

30 โครงการปอูงกันและควบคุมโรค เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
ไข้เลือดออก ที่เข้าร่วมกจิกรรม และควบคุมโรค เทศบาล

31 โครงการอุดหนนุหมู่บา้นตามโครงการ เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค  13 หมู่บา้น 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนหมูบ่้าน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
พระราชด าริ ที่เข้าร่วมกจิกรรม และควบคุมโรค เทศบาล

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
จากโรคพษิสุนขับา้ ตามปณิธาน ที่เข้าร่วมกจิกรรม และควบคุมโรค เทศบาล
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ 
เจ้าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสว่างควัฒ วรขัตติราชนารี

33 โครงการปอูงกันโรคติดต่อจากเพศสัมพนัธ์ เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
ที่เข้าร่วมกจิกรรม และควบคุมโรค เทศบาล

34 โครงการตรวจสุขภาพพนกังานทีเ่ปน็ เพือ่ปอูงกันและควบคุมโรค พนกังาน  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนพนักงาน มีการปูองกนั ส านกัปลัด
กลุ่มเส่ียงกับสารปนเปือ้น 10 คน ที่เส่ียงกบัสาร และควบคุมโรค เทศบาล

ปนเปื้อน

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ แหล่งน้ า 200,000    200,000     20,000      20,000      200,000    จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีข้อมุล ส านกัปลัด
สาธารณะ สารปนเปือ้นในแหล่งน้ า 13 หมู่บา้น ที่ร่วมกจิกรรม เพื่อคงวามปลอดภัย เทศบาล

สาธารณะ ในการใช้น้ าจาก

แหล่งน้ าสาธารณะ

36 โครงการส านกังานนา่อยู่นา่มอง เพือ่ใหบ้ริเวณส านกังาน จัดกิจกรรม 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการจดั ส านักงาน ส านกัปลัด
Big cleaning day มีภูมิทศันท์ีส่วยงามนา่อยู่ 1 คร้ัง กจิกรรม มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เทศบาล

น่าอยู่มากย่ิงขึ้น

37 โครงการหอ้งน้ าทอ้งถิน่สะอาดและ เพือ่ส่งเสริมใหห้อ้งน้ า จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการจดั ห้องน้ าส านักงาน ส านกัปลัด
ปลอดภัย ส านกังาน หอ้งน้ าสาธารณะ 1 ป ี กจิกรรม ห้องน้ าสาธาณะ เทศบาล

มีความสะอาดและปลอดภัย งบประมาณ มีคว่ามสะอาด

ปลอดภัยมากย่ิ่งขึ้น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการส่งเสริมและพฒันาสถาบนั เพือ่ส่งเสริมและพฒันา 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมูบ่้านที่ สถาบันครอบครัว ส านกัปลัด
ครอบครัว สถาบนัครอบครัว ได้รับการส่งเสริม ได้รับการพัฒนา เทศบาล

มากย่ิงขึ้น

39 โครงการวันกตัญญู วันผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ  13 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรมต่างๆ เทศบาล
และได้รับการดูแล และได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

40 โครงการสนบัสนนุชมรมผู้สูงอายุ เพือ่สนบัสนนุใหผู้้สูงอายุ  13 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
ต าบลสว่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรม เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรมต่างๆ เทศบาล

ต่างๆและได้รับการดูแล และได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

งบประมาณ

52



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการสงเคราะห ์ส่งเสริมสวัสดิการ เพือ่ส่งเสริมการจัด  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน สวัสดิการใหป้ระชาชน ประชาชนได้รับ สวัสดิการสังคม เทศบาล
สงเคราะหผู้์ยากไร้ด้อยโอกาส ต าบลสว่าง สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึง

42 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ  13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรมต่างๆและ เทศบาล

และได้รับการดูแล ได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

43 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สนบัสนนุการจัดสรร  13 หมู่บา้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้สูงอายุได้รับการ ส านกัปลัด
เบีย้ยังชีพ สงเคราะห์ เข้าร่วมกจิกรรม จดัสรรเบี้ยยังชีพ เทศบาล

ผู้สูงอายุ และได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพือ่สนบัสนนุการจัดสรร  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ ส านกัปลัด
เบีย้ยังชีพ ดูแลผู้ปวุยเอดส์ เข้าร่วมกจิกรรม จดัสรรเบี้ยยังชีพและ เทศบาล

ได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

45 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพือ่สนบัสนนุการจัดสรร  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้พิการได้รับการ ส านกัปลัด
เบีย้ยังชีพ ดูแลผู้พกิาร เข้าร่วมกจิกรรม จดัสรรเบี้ยยังชีพและ เทศบาล

ได้รับการดูแล

มากย่ิงขึ้น

46 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เพือ่เสริมสร้างสวัสดิการ 13 หมู่บา้น  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ผู้พิการได้รับการ ส านกัปลัด
ใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ ทางสังคมใหผู้้พกิาร เข้าร่วมกจิกรรม เสริมสร้างสวัสดิการ เทศบาล

มากย่ิงขึ้น

47 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมศักยภาพเด็ก 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ เด็กและเยาวชน ส านกัปลัด
ต าบลสว่าง และเยาวชน เข้าร่วมกจิกรรม มีศักยภาพมากย่ิงขึ้น เทศบาล

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้ เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหมุบ่้าน ผุ้สูงอายุ ส านกัปลัด
สูงอายุ ผู้สูงอายุ หมู่บา้น ที่เข้าร่วมกจิกรรม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เทศบาล

49 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ปวุยเอดส์ เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหมุบ่้าน ผุ้ปุวยเอดส์ ส านกัปลัด
ผู้ปวุยเอดส์ หมู่บา้น ที่เข้าร่วมกจิกรรม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เทศบาล

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
  1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพือ่สนบัสนนุใหน้กัเรียน นกัเรียน  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่้านที่ เพื่อสนับสนุนให้ ส านกัปลัด
การเพิม่ทกัษะด้านกีฬาใหก้ับนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน นกัศึกษา เข้าร่วมกจิกรรม นักเรียน นักศึกษา เทศบาล
นกัศึกษา เยาวชน มีทกัษะในการเล่นกีฬา เยาวชน เยาวชน มีทักษะด้าน

13 หมู่บา้น กฬีาเพิ่มมากขึ้น

51 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพือ่สนบัสนนุการ 1 คร้ัง  - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการจดั พนักงานมีสุขภาพ ส านกัปลัด
ทอ้งถิน่สัมพนัธ์ระหว่างหนว่ยงานต่างๆ ออกก าลังกายและสร้าง กจิกรรม แข็งแรงและมีความ เทศบาล
ในเขตต าบลสว่าง ความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อนัดีระหว่าง

หนว่ยงาน หน่วยงานมากย่ิงขึ้น

52 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน สนามกีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสนามกฬีา ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ มีสถานทีอ่อกก าลังกาย 1 แหง่ ออกก าลังกาย

เพือ่สุขภาพ สุขภาพแข็งแรง

มากขึ้น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการส่งเสริม ท านบุ ารุงศาสนา เพือ่ส่งเสริม ท านบุ ารุง 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ พระพุทธศาสนา ส านกัปลัด
ศาสนา ได้รับการส่งเสริม ได้รับการท านุบ ารุง เทศบาล

54 โครงการจัดงานวันวิสาขบชูา เพือ่ส่งเสริมการสืบทอด 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
วันส าคัญทางศาสนา ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรม ตระหนัก เทศบาล

ถึงคุณค่าของ

ประเพณี วันส าคัญ

ทางศาสนา

55 โครงการประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษา เพือ่ส่งเสริมประเพณี 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
อันดีงามทางศาสนา ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในการสืบทอด เทศบาล

ประเพณีอนัดีงาม

ทางศาสนา

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพือ่ส่งเสริม สืบทอด 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
ประเพณีอันดีงาม ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรม เทศบาล

ตระหนักถึงคุณค่า

ของประเพณี

57 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เพือ่ส่งเสริมการอนรัุกษ์ 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
ต าบลสว่าง วัฒนธรรม ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรม เทศบาล

ประเพณีทอ้งถิน่ ตระหนักถึงคุณค่า

ของประเพณี

58 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว เพือ่ส่งเสริม สืบทอด 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
ประเพณีอันดีงาม ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในกจิกรรมและ เทศบาล

ประเพณีอนัดีงาม

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
  1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 โครงการอนรัุกษ์ สืบสานประเพณี เพือ่ส่งเสริมการอนรัุกษ์ 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ าวนหมูบ่้านที่ ประชาชนตระหนัก ส านกัปลัด
วัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ ได้รับการสนับสนุน ถึงความส าคัญ เทศบาล

ของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

59

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจเกษตรกรรม
  2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
พฒันาผลผลิตและการปศุสัตว์ มีการพฒันาด้านอาชีพ ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล

เกษตรกรรม มีรายได้เพิม่ขึน้

61 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
กลุ่มอาชีพต าบลสว่าง ประชาชนมีการพฒันา ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

62 โครงการสนบัสนนุการเรียนรู้เศรษฐกิจ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนสามารถ ส านกัปลัด
พอเพยีง ประชาชนมีแนวทางแก้ไข ได้รับการสนบัสนนุ แก้ไขปญัหาความ เทศบาล

ความยากจนตามแนวทาง ยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง

63 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
ประชาชนมีการพฒันา ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล
อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจเกษตรกรรม
  2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ประชาชนมีการพฒันา ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

65 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืเศรษฐกิจ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
มีการพฒันาด้านอาชีพ ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล

เกษตรกรรม มีรายได้เพิม่ขึน้

66 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
ประชาชนมีการพฒันา ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล
อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

67 โครงการสนบัสนนุการปลูกพชื ผัก เหด็ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุให้ 13 หมู่บา้น  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีการ ส านกัปลัด
ผลไม้พืน้ถิน่ ประชาชนมีการพฒันา ได้รับการสนบัสนนุ พฒันาด้านอาชีพ เทศบาล

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการสนบัสนนุการปรับภูมิทศัน์ เพือ่ดูแลทีส่าธารณะ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ ทีส่าธารณะได้รับ กองช่าง
ปรับปรุง สร้างแนวเขตสาธารณะ ได้รับการสนับสนุน การดูแลคุ้มครอง
ดูแลทีส่าธารณะ มากย่ิงขึน้

69 โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่จัดสร้าง เพือ่บริหารจัดการขยะ 30 ไร่  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พืน้ทีท่ีดิ่น ระบบการบริหาร ส านกัปลัด
บอ่ทิง้ขยะ จัดการขยะดีขึน้ เทศบาล

70 โครงการจัดซ้ือรถขนขยะ เพือ่บริหารจัดการขยะ 1 คัน  -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนรถขยะ ระบบการบริหาร ส านกัปลัด
จัดการขยะดีขึน้ เทศบาล

71 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพือ่บริหารจัดการขยะ 50 ถัง  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวนถังขยะ ระบบการบริหาร ส านกัปลัด
จัดการขยะดีขึน้ เทศบาล

72 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพือ่สนบัสนนุการลดปริมาณ  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ปริมาณขยะจาก ส านกัปลัด
ขยะจากแหล่งก าเนดิ เข้าร่วมกิจกรรม แหล่งก าเนดิลดลง เทศบาล

ประชาชนคัดแยกประเภท
ขยะได้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการบริหารจัดการขยะ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ การบริหารจดัการ ส านักปลัด

และส่ิงปฏิกูล ต.สว่าง บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

74 โครงการคัดแยกขยะและจัดการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ  13 หมู่บา้น  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ การบริหารจดัการ ส านักปลัด

ขยะใหถู้กประเภท บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

75 โครงการบริหารขยะอินทรีย์ใน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ  13 หมู่บา้น  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ การบริหารจดัการ ส านักปลัด

ครัวเรือน บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสถานที่ การบริหารจดัการ ส านักปลัด

บอ่ทิง้ขยะ บริหารจัดการขยะและส่ิง ก่อสร้าง ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

77 โครงการปรับปรุงหลุมฝังขยะ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสถานที่ การบริหารจดัการ ส านกัปลัด
กลบขยะ บอ่ทิง้ขยะ บริหารจัดการขยะและส่ิง ทิ้งขยะที่ได้รับ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล การปรับปรุง มีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น

78 โครงการอนรัุกษ์ธรรมชาติและ เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน ทุกหมูบ่้านมีการ ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อม ในการบริหารจัดการ ที่เข้าร่วมกจิกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาล

อนรัุกษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการอนรัุกษ์พนัธ์ุพชือันเนือ่ง เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้าน ทุกหมูบ่้านมีการ ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริ สมเด็จ ในการบริหารจัดการ ที่เข้าร่วมกจิกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาล

พระรัตนราชสุดา สยามบรม อนรัุกษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ราชกุมารี(อพ.สธ) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

80 โครงการปรับภูมิทศัน ์ต.สว่าง เพือ่สนบัสนนุการปรับ 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้านที่ พื้นที่ต าบลสว่าง กองช่าง
ภูมิทศัน ์หมู่บา้นนา่อยู่ ได้รับการสนับสนุน มีภุมิทัศน์น่าอยู่

นา่มอง น่ามอง

81 โครงการก่อสร้าง ปรับภูมิทศัน์ เพือ่ส่งเสริมการ  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่้านที่ แหล่งท่องเที่ยว กองช่าง
แหล่งทอ่งเทีย่ว ต.สว่าง ปรับภูมิทศัน ์พฒันาแหล่ง ได้รับการสนับสนุน ได้รับการพัฒนา

ทอ่งเทีย่ว ต.สว่าง เพิ่มมากขึ้นย่ิงขึ้น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการก่อสร้าง ปรับภูมิทศัน์ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานทีพ่กัผ่อน ได้รับการส่งเสริม พักผ่อน จดักจิกรรม

ต.สว่าง ออก าลังกาย และจัด เกีย่วกบัสุขภาพ

กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาพกาย 

สุขภาพจติแข็งแรง

83 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม เพือ่สนบัสนนุการปรับภูมิทศัน์ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ทุกหมูบ่้าน ส านกัปลัด
การปลูกต้นไม้ ต.สว่าง และปลูกต้นไม้ ได้รับการ มีการปรับภูมิทัศน์

สนบัสนนุ จ านวนต้นไม้มากขึ้น

ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาและเพิม่ เพือ่ส่งเสริมการเพิม่ 1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการจัด บคุลากร ทต.บวัสว่าง ส านกัปลัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและ ประสิทธิภาพในการท างาน ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เทศบาล
ศึกษาดูงานในราชาณาจักร ของบคุลากร ทต.บวัสว่าง ในการท างานมาก

ย่ิงขึน้

85 โครงการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการจัดท า ทต.บวัสว่างมีการ ส านกัปลัด
ทต.บวัสว่าง จัดการองค์กร และปรับปรุง บริหารจัดการดีย่ิงขึน้ เทศบาล

86 โครงการส่งเสริมบคุลากร ทต.บวัสว่าง เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากร ร้อยละ 60 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนร้อยละ บคุลากร ทต.บวัสว่าง ส านักปลัด

เข้ารับการอบรม สัมมนา ทต.บวัสว่างมีประสิทธิภาพ บคุลากรทีไ่ด้รับ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

ในการท างาน การอบรม ในการท างาน
มากย่ิงขึน้

87 โครงการใหบ้ริการข่าวสาร หนงัสือ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ส่ิงพมิพต่์างๆ ได้รับได้รับความรู้ข่าวสาร ทีไ่ด้รับบริการ ความรู้ ข่าวสาร เทศบาล

วารสาร เอกสารใหค้วามรู้ มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 โครงการพฒันาและปรับปรุงขัน้ตอน เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับการ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด
การปฏิบติังาน บริการจากเทศบาล ทีรั่บบริการ บริการจากเทศบาล เทศบาล

สะดวกรวดเร็ว สะดวกรวดเร็วขึน้

89 โครงการส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิน่ เพือ่ส่งเสริมการบรูณาการ 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น มีการบรูณาการการ ส านกัปลัด
ร่วมกับองค์กรปกครองทอ้งถิน่อื่น การท างานพฒันาต าบล ทีไ่ด้รับการพฒันา ท างานพฒันาต าบล เทศบาล
ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนว่ยงานอื่น ระหว่างเทศบาลและ ระหว่างเทศบาลและ

หนว่ยงานอื่น หนว่ยงานอื่นๆ
มากย่ิงขึน้

90 โครงการอุดหนนุคณะกรรมการ เพือ่ส่งเสริมการท างาน 13 หมู่บา้น  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น การท างานตามโครงการ ส านกัปลัด
ตามโครงการพระราชด าริ ตามโครงการพระราชด าริ ทีไ่ด้รับการพฒันา มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เทศบาล

91 โครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพธีิ เพือ่อุดหนนุอ าเภอ อุดหนนุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการอุดหนนุ มีการบรูณาการ ส านกัปลัด
งานพธีิต่างๆและภารกิจส าคัญทีเ่กี่ยวกับ พรรณานคิม 1 คร้ัง การท างาน เทศบาล
อ านาจหนา้ทีข่ององค์กรปกครอง- กับหนว่ยงานอื่น
ส่วนทอ้งถิน่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เพือ่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
ของเทศบาล ของเทศบาลและเสริมสร้าง ทีไ่ด้รับการ เข้าใจในหนา้ที่ เทศบาล

ความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาสัมพนัธ์ ของเทศบาล
เทศบาล ประชาชน จากเทศบาล มากย่ิงขึน้

93 โครงการใหบ้ริการอินเตอร์เนต็ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด
ได้รับได้รับความรู้ข่าวสาร ทีไ่ด้รับบริการ ความรู้ ข่าวสาร เทศบาล

มากย่ิงขึน้

94 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น มีการพฒันาระบบ กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน ระบบจัดเก็บรายได้ ทีไ่ด้รับบริการ การจัดเก็บภาษี

มากย่ิงขึน้

95 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บา้น มีการจัดเก็บ กองคลัง
จัดเก็บรายได้ ในการจัดเก็บรายได้ ทีไ่ด้รับบริการ รายได้มากย่ิงขึน้

ของเทศบาล

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่

งบประมาณ
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  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปีงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ทต.บวัสว่างมีการ กองคลัง
จัดการองค์กรและการให้ ปงีบประมาณ บริหารจัดการ

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

97 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีใ่ช้ใน เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปงีบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ทต.บวัสว่างมีการ กองคลัง
กิจการของเทศบาล จัดการองค์กร และการให้ ปงีบประมาณ บริหารจัดการ

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

98 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปงีบประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ทต.บวัสว่างมีการ กองคลัง
ครุภัณฑ์ของเทศบาล จัดการ ทต.บวัสว่าง ปงีบประมาณ บริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 โครงการก่อสร้างร้ัว พร้อมประตู เพือ่พฒันาการบริหาร 250 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของร้ัว ทต.บวัสว่างมีการ กองช่าง
ส านกังานเทศบาล จัดการองค์กร และการให้ บริหารจัดการ

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

100 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ 1 แหง่  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เทศบาลต าบลบวัสว่าง จัดกิจกรรมต่างๆ เอนกประสงค์ จัดกิจกรรมต่างๆ

ทีก่่อสร้าง

101 โครงการปรับภูมิทศัน ์รอบบริเวณ เพือ่ใหบ้ริเวณส านกังาน  1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการปรับ ส านกังานมีภูมิทศัน์ กองช่าง
เทศบาลต าบลบวัสว่าง มีภูมิทศันท์ีส่วยงามนา่อยู่ ภูมิทศัน์ ทีส่วยงามนา่อยู่

มากย่ิงขึน้

102 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล เพือ่พฒันาการบริหาร  1 แหง่  -  -  - 500,000  - จ านวนโรงจอดรถ ทต.บวัสว่างมีการ กองช่าง
จัดการองค์กร บริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
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(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตใน เพือ่พฒันาการบริหาร 2,500 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพืน้ที่ การบริหารจัดการ กองช่าง
ส านกังานเทศบาล จัดการองค์กร ตารางเมตร ทีก่่อสร้าง มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

104 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง เพือ่พฒันาการบริหาร 1 คัน  -  -  - 800000 800000 จ านวนรถยนต์ที่ การบริหารจัดการ กองคลัง
จัดการองค์กร จัดซ้ือ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

105 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริสุขภาพ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 อาคาร  -  -  - 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์ การบริหารจัดการ กองช่าง
แบบองค์รวม ต าบลสว่าง จัดการองค์กร ทีก่่อสร้าง มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

106 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิในบริเวณ เพือ่พฒันาการบริหาร 100 ตัว  -  -  - 1,000,000 1,000,000 จ านวนกล้อง การบริหารจัดการ กองคลัง
ส านกังานเทศบาลต าบลบวัสว่าง จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ
และสถานทีใ่นสังกัด มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 โครงการจัดซ้ือรถมอเตอร์ไซต์ส่วนกลาง เพือ่พฒันาการบริหาร 1 คัน  -  -  - 50,000 จ านวนรถ การบริหารจัดการ กองช่าง

จัดการองค์กร ทีจ่ัดซ้ือ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

108 โครงการจัดซ้ือชุดโซฟาเพือ่ใช้ใน เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  - 50,000  -  - จ านวนโซฟา การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
การต้อนรับผู้มาติดต่องานราชการต่างๆ จัดการองค์กร ทีจ่ัดซ้ือ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้
109 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทีใ่ช้ใน เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด

การจัดการประชุม งานกิจกรรมต่างๆ จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

110 โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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111 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัปลัด เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

112 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  - 120,000 120,000 120,000 จ านวนตู้เหล็ก การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

113 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพือ่พฒันาการบริหาร 1 เคร่ือง  -  - 18,000  -  - จ านวนเคร่ือง การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร โทรสาร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

114 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
ส านกัปลัดเทศบาล จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

74
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบ เพือ่พฒันาการบริหาร 2 ชุด  -  - 1,400  -  - จ านวนเคร่ือง การบริหารจัดการ ส านกัปลัด

งบประมาณ



เอนกประสงค์ จัดการองค์กร อ่านบตัร มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

116 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองคลัง เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ กองคลัง
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

117 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบ เพือ่พฒันาการบริหาร 2 ชุด  -  - 1,400  -  - จ านวนเคร่ือง การบริหารจัดการ กองคลัง
เอนกประสงค์ จัดการองค์กร อ่านบตัร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

118 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ กองคลัง
กองคลัง จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กองช่าง เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ กองช่าง
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

75



มากย่ิงขึน้

120 โครงการจัดซ้ือเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  -  - 100,000 100,000 จ านวนเทป การบริหารจัดการ กองช่าง
ใยแก้ว จัดการองค์กร วัดระยะ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

121 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  -  - 50,000 50,000 จ านวน การบริหารจัดการ กองช่าง
จัดการองค์กร เคร่ืองตบดิน มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

122 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสับคอนกรีต เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  -  - 50,000 50,000 จ านวนเคร่ือง การบริหารจัดการ กองช่าง
จัดการองค์กร สับคอนกรีต มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบ เพือ่พฒันาการบริหาร 1  -  - 700  -  - จ านวน การบริหารจัดการ กองช่าง
เอนกประสงค์ จัดการองค์กร เครื อง เคร่ืองอ่านบตัร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้
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124 โครงการจัดซ้ือตู้ลอคเกอร์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  - 10,000  - จ านวนตู้ การบริหารจัดการ กองช่าง

จัดการองค์กร ลอคเกอร์ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

125 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ชุด  -  - 10,000  -  - จ านวนตู้ การบริหารจัดการ กองช่าง
จัดการองค์กร เก็บเอกสาร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

126 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ กองช่าง
กองช่าง จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 โครงการปอูงกันและบรรเทา เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้นที่ ชุมชนมีความเปน็ ส านกัปลัด
สาธารณภัย เข้มแข็ง ความสงบ ได้รับการปอูงกัน ระเบยีบ ปลอดภัย เทศบาล

ของชุมชน และบรรเทา มากย่ิงขึน้
สาธารณภัย

งบประมาณ
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128 โครงการปอูงกันและแก้ไขอุบติัเหตุ เพือ่ลดอุบติัเหตุ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น อุบติัเหตุลดลง ส านกัปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ เสริมสร้างความมั่นคง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนมีความเปน็ เทศบาล

เข้มแข็ง ความสงบ ระเบยีบ ปลอดภัย
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

129 โครงการปอูงกันและแก้ไขอุบติัเหตุ เพือ่ลดอุบติัเหตุ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บา้น อุบติัเหตุลดลง ส านกัปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างความมั่นคง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนมีความเปน็ เทศบาล

เข้มแข็ง ความสงบ ระเบยีบ ปลอดภัย
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัย เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บา้น ชุมชนมีความเปน็ ส านกัปลัด
ฝุายพลเรือน หลักสูตรทบทวน เข้มแข็ง ความสงบ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ระเบยีบ ปลอดภัย เทศบาล

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

131 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภัย เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บา้น ชุมชนมีความเปน็ ส านกัปลัด

งบประมาณ
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ฝุายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง เข้มแข็ง ความสงบ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ระเบยีบ ปลอดภัย เทศบาล
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

132 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสา เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 13 หมู่บา้น  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น ชุมชนมีความเปน็ ส านกัปลัด
ภัยพบิติั เข้มแข็ง ความสงบ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ระเบยีบ ปลอดภัย เทศบาล

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

79
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่เตรียม เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
ความพร้อมในการปอูงกันและ จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ
บรรเทาสาธารณภัย มากย่ิงขึน้

134 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ



มากย่ิงขึน้

135 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 1 อาคาร  -  -  -  - 1,000,000 จ านวนอาคาร ชุมชนมีความเปน็ กองช่าง
กู้ชีพกู้ภัยต าบลสว่าง เข้มแข็ง ความสงบ ทีก่่อสร้าง ระเบยีบ ปลอดภัย

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

136 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่จัดการ เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี ชุมชนมีความเปน็ ส านกัปลัด
การจราจร ปาูยเตือน ไฟจราจรฯลฯ เข้มแข็ง ความสงบ งบประมาณ งบประมาณ ระเบยีบ ปลอดภัย

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 โครงการจัดซ้ือโต๊ะขาวเพือ่ใช้ในงาน เพือ่พฒันาการบริหาร 20 ชุด  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนโต๊ะทีจ่ัดซ้ือ การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
กิจกรรมต่างๆ จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

งบประมาณ
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138 โครงการจัดซ้ือเส้ือกั๊กสะทอ้นแสง เพือ่พฒันาการบริหาร 20 ชุด  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนเส้ือกั๊ก การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร สะทอ้นแสง มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

139 โครงการจัดซ้ือวิทยุส่ือสาร เพือ่พฒันาการบริหาร 20 เคร่ือง  -  - 60,000 60,000 60,000 จ านวนวิทยุส่ือสาร การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 โครงการจัดซ้ือไม้ตบไฟ เพือ่พฒันาการบริหาร 10 ชุด  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวนไม้ตบไฟ การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

141 โครงการจัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง เพือ่พฒันาการบริหาร 2 ชุด  -  - 40,000 จ านวนหวัฉีด การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร ดับเพลิง มีประสิทธิภาพ
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 มากย่ิงขึน้

142 โครงการจัดซ้ือเต็นท์ เพือ่พฒันาการบริหาร 8 ชุด  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนเต็นท์ การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือ 13 หมู่บา้น  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนผู้เดือดร้อน ส านกัปลัด
ประชาชนผู้ได้รับ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน มากย่ิงขึน้

144 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส านกัปลัด
กฏหมายแก่ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ เกีย่วกบักฏหมายต่างๆ

มากย่ิงขึ้น
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145 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
มีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ในการเลือกต้ังและ
ในระบอบประชาธิปไตย มีความเข้าใจใน

ระบอบประชิปไตย
มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 โครงการจัดท าแผนพฒันาต าบล เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
มีส่วนร่วมในการพฒันา ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ในการพฒันาต าบล

ต าบลมากย่ิงขึน้ มากย่ิงขึน้

ส านกัปลัด
147 โครงการจัดประชุมประชาคมต าบลสว่าง เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีส่วนร่วม

มีส่วนร่วมในการพฒันา ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ในการพฒันาต าบล
ต าบลมากย่ิงขึน้ มากย่ิงขึน้
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148 โครงการเทศบาลต าบลบวัสว่าง เพือ่สนบัสนนุใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด
เคล่ือนที่ มีส่วนร่วมในการพฒันา ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ในการพฒันาต าบล

ต าบล มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่สนบัสนนุใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนได้เล่นกีฬา ส านกัปลัด
ได้เล่นกีฬา และส่งเสริม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพแข็งแรง
การปอูงกันยาเสพติด มีส่วนร่วมในการ

ปอูงกันยาเสพติด

ยาเสพติด

150 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา เพือ่สนบัสนนุการปอูงกัน 13 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น มีการปอูงกันและ ส านกัปลัด
ยาเสพติด และปราบปราม ทีเ่ข้าร่วม ปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด กิจกรรม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึน้
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151 โครงการอบรมใหค้วามรู้ยาเสพติดใน เพือ่สนบัสนนุการปอูงกัน 13 หมู่บา้น  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น มีการปอูงกันและ ส านกัปลัด
สถานศึกษา(ร้ัวโรงเรียน) และปราบปราม ทีเ่ข้าร่วม ปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด กิจกรรม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 โครงการกิจกรรมบ าบดัฟืน้ฟผูู้ติดยา เพือ่สนบัสนนุการปอูงกัน 13 หมู่บา้น  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น มีการปอูงกันและ ส านกัปลัด
เสพติดและอบรมอาชีพใหแ้ก่ผู้ผ่านการ และปราบปราม ทีเ่ข้าร่วม ปราบปรามยาเสพติด
บ าบดัยาเสพติด ยาเสพติด กิจกรรม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิม่ขึน้

153 โครงการกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพือ่สนบัสนนุการปอูงกัน 13 หมู่บา้น  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น มีการปอูงกันและ ส านกัปลัด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหก้ับประชาชน และปราบปราม ทีเ่ข้าร่วม ปราบปรามยาเสพติด
(ร้ัวชุมชน) ยาเสพติด กิจกรรม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิม่ขึน้
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154 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังกล้อง cctv เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 13 หมู่บา้น  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีความ ส านกัปลัด
ในเขตต าบลสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิต ทีม่ีการติดต้ัง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมากย่ิงขึน้ กล้อง cctv และทรัพย์สิน
มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 โครงการสนบัสนนุการจัดท าผังเมือง เพือ่เสริมสร้างความเปน็ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 30,000 จ านวนหมู่บา้น ชุมชนมีความเปน็ กองช่าง
การจัดระเบยีบชุมชน ระเบยีบของชุมชน ทีม่ีการจัดท า ระเบยีบมากย่ิงขึน้

ผังเมืองและ
จัดระเบยีบ

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น บา๎นสวําง หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 3,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 รวดเร็วขึน้

157 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 132,000 132,000 132,000 132,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 60 เมตร สัญจรสะดวก
สายข๎างบา๎นนายปรีชา สุราษฎร์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางเพชรา ราชวงศ์

158 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 132,000 132,000 132,000 132,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 60 เมตร สัญจรสะดวก
ข๎างบา๎นนางเปล้ือง ศรีสุทศัน ์ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางเพญ็จันทร์

งบประมาณ

88



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

159 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

160 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายอดิศักด์ิ จารุขันธ์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายรัตสมัย ค าทะเนตร

161 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายสมบรูณ์ แก๎วดี ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายดํอง ปคุีณ

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

162 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

163 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางสมจิตร - ก าแพงวัดสันติ รวดเร็วขึน้
สังฆาราม(เส๎นทางหนา๎บา๎นผ๎ูใหญํ)

164 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 230 เมตร สัญจรสะดวก
จาก รพ.สต.บา๎นบวัใหญํ - ถนนเข๎าวัด รวดเร็วขึน้
สันติสังฆาราม

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

166 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น สะดวกรวดเร็ว 230 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นค าประมง - บา๎นดอนกอย รวดเร็วขึน้

167 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

168 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํ 5 บา๎นนายสมัย ถึง สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายเวช รวดเร็วขึน้

169 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ
บา๎นบวันอ๎ย หมูํ 5 สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางเมฆสวําง บาตดี ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางบญัชี วงค์เข็มมา

170 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ
บา๎นบวันอ๎ย หมูํ 5 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายขุนดร ศรีจ าปา ถึง รวดเร็วขึน้
หนา๎โรงงานบวัแก๎วธานี

92

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

171 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

172 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
จากบา๎นนาซอน หมูํ 6 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงถนนโนนทรายค า ดอนกอย รวดเร็วขึน้

173 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 330,000 330,000 330,000 330,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 สะดวกรวดเร็ว 150 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายวันท ี- บา๎นนายอังคาร รวดเร็วขึน้

93

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

174 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํ 7 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

175 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํ 7 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางชุมพร ถึง วัดปา่สันติวนาราม รวดเร็วขึน้

176 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํ 7 สะดวกรวดเร็ว 120 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางหลังโรงเรียนบา๎นโนนทรายค า รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

177 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง  หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

178 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 440,000 440,000 440,000 440,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง  หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางพสิมัย บตุราช ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางสูนย์ บตุราช

179 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 440,000 440,000 440,000 440,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง  หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายประสาตร ถาวร ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายวิชัย โพธินี
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

180 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา  หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

181 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา  หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
ฉางข๎าว ถึง บา๎นนายวิทยา รวดเร็วขึน้

182 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา  หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายไกวสนกุถึง นานายทกัษิณ รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

183 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา  หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

184 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 440,000 440,000 440,000 440,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
 บา๎นสวํางพฒันา  หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายประสิทธ์ิ ถึง บา๎นนายอุทกั รวดเร็วขึน้

185 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 330,000 330,000 330,000 330,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา  หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 150 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎น น.ส.วีระยา ถึง บา๎น น.ส.เข็มทอง รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง  หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

187 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํ 11 รอบสระหว๎ยฝาย สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

188 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง  หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากวัดบวัทองวนาราม - ถนนเส๎นทาง รวดเร็วขึน้
บา๎นบวัใหญํ บา๎นเชิงชุม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

189 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนส าราญ  หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

190 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ
บา๎นโนนส าราญ  หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางสุธิดา ถึง บา๎นนางม๎อน รวดเร็วขึน้

191 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ
บา๎นโนนส าราญ  หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากศาลาประชาคม ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางคณาพร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

192 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง  หมูํ 13 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

193 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง  หมูํ 13 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

194 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง  หมูํ 13 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

195 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง  หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายโอภาส อุสาพรม ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางทองจันทร์ ค าทองไชย

196 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง  หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
ทางเข๎าวัดพทุธาวาส ถึง หลังเมรุ รวดเร็วขึน้

197 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย  หมูํ 2 เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น สะดวกรวดเร็ว 5,000 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นดอนกอย ถึง บา๎นบวัทอง รวดเร็วขึน้

198 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 310,000 310,000 310,000 310,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย  หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 140 เมตร สัญจรสะดวก
หนา๎บา๎นนายดํอง ปคุีณ รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

199 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 440,000 440,000 440,000 440,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย  หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางนิม่นวล จันทร์ลาวงศ์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางค๎ุมครอง

200 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
บ๎านดอนกอย หมู ํ2 ถึงบ๎านค าประมง หมู ํ4 รวดเร็วขึน้

201 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 44,000 44,000 44,000 44,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 20 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางสมจิตร ภาษี ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายค าโจม พมิพา

202 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 66,000 66,000 66,000 66,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 จากบา๎นนายชัยชาญ สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
 ถึง บา๎นนายวัฒนา รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

203 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
รอบวัดสระพงัทอง รวดเร็วขึน้

204 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 33,000 33,000 33,000 33,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 15 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็กหลังเกํา รวดเร็วขึน้

 

205 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางร าไพ ผาพรม ถึง บา๎น รวดเร็วขึน้
นางศิริวรรณ ทรงหาค า
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

206 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 770,000 770,000 770,000 770,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 350 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายชัยชนะ บนุนท ์ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายสวัสด์ิ

207 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 จากบา๎นนายณัฐดาบฟา้ สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง บา๎นครูเยาวลักษณ์ รวดเร็วขึน้

208 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นครูเยาวลักษณ์ ถึง รวดเร็วขึน้
ร้ัววัดสันติสังฆาราม

209 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 176,000 176,000 176,000 176,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 รอบสระหนองกุง สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

210 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
ข๎างศาลาประชาคม รวดเร็วขึน้

211 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น บา๎นค าประมง หมูํ 4 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง บา๎นดอนกอย หมูํ 2 รวดเร็วขึน้

212 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นายประมาณ  นาโควงศ์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายจันทา ศรีกุลกิจ

213 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นายมนตรี สอนวงษา ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายบญุเติม นนทะมาตย์
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

214 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํ 5 เส๎นทาง สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
หนา๎ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นบวันอ๎ย รวดเร็วขึน้

215 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 จากบา๎นนายศรีทน สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงบา๎นนายเสง่ียม รวดเร็วขึน้

216 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 จากบา๎นนายเฉลิมชัย สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงบา๎นนายนพวัน รวดเร็วขึน้

217 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 จากบา๎นนายประมวล สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงบา๎นนายบญุเรือง รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

218 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 330,000 330,000 330,000 330,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํ 8 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 150 เมตร สัญจรสะดวก
นางวันทอง จันร์สุริวงศ์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางเพญ็ศรี บญุปนั

219 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํ 8 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นายพทุธา สอนสิงห ์ถึง รวดเร็วขึน้
นานางทนัใจ ไชยวุฒิ

220 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 330,000 330,000 330,000 330,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 150 เมตร สัญจรสะดวก
นายสุรเชษฐ์ ถึง บา๎นนายนาททีอง รวดเร็วขึน้

221 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น บา๎นบวัใหมํพฒันา สะดวกรวดเร็ว 3,000 เมตร สัญจรสะดวก
หมู.ํ9 ถึง บา๎นสวําง หมูํ 1 รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

222 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
นายสมพร ถึง นานางบญุมี รวดเร็วขึน้

223 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 จากถนน สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นบวั - บะฮี ถึง วัดศรีปทมุวนาราม รวดเร็วขึน้

224 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 จาก สะดวกรวดเร็ว 70 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางเทยีมใจ สุดเป ้ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายนาททีอง ชาติผา

225 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 700 เมตร สัญจรสะดวก
นานายสาคร ถึง ส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

226 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 286,000 286,000 286,000 286,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 130 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายทรงประจักษ์ ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายเผด็จชัย

227 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายเนยีงศักด์ิ ถึง บา๎นนายรักษ์พงษ์ รวดเร็วขึน้

228 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 132,000 132,000 132,000 132,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 60 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายวิสิทธ์ิศักด์ิ ถึง บา๎นนายสุภาพ รวดเร็วขึน้

229 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋ รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

230 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายสุริยา ถึง บา๎นนายไพศาล รวดเร็วขึน้

231 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 550,000 550,000 550,000 550,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 250 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายอาทพิย์ ถึง บา๎นนายชาญชัย รวดเร็วขึน้

232 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางกุมาลี ถึง บา๎นนายวิฑูรย์ รวดเร็วขึน้

233 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 154,000 154,000 154,000 154,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 70 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนายปราโมทย์ รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

234 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
นานายสุภาพ ถึง บา๎นนางยุมณี รวดเร็วขึน้

235 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 264,000 264,000 264,000 264,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 120 เมตร สัญจรสะดวก
ทางเข๎าวัดศรีกบลิพรหม รวดเร็วขึน้

236 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางสาวองํุน ถึง นานายยอดชาย รวดเร็วขึน้

237 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายชนะ ถึง นานายชูศักด์ิ รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

238 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 70 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายรํุงลดิส ถึง บา๎นนายนราธิป รวดเร็วขึน้

239 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 250 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายสัตเนตร ถึง บา๎นนายสวําง รวดเร็วขึน้

240 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ข๎างบา๎นนายสกล ถึง รวดเร็วขึน้
ส านกัสงฆ์บวัทองวนาราม

241 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎นบา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 5,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง บา๎นดอนกอย หมูํ 2 รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

242 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
โนนส าราญ หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายแจํมจันทร์ ถึง หนองหวาย รวดเร็วขึน้

243 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

244 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
245 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง

บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึน้

246 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

247 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํ 5 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

248 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

249 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํ 7 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

250 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

251 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

252 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

253 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

254 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

255 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํ 13 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

256 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นสวําง หมูํที ่1 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

257 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

258 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร สะดวกรวดเร็ว ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

259 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นค าประมง หมูํที ่4 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

260 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

261 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

262 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

117

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

263 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

264 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

265 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

266 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

267 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

268 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรัง บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

269 โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนลูกรังเพือ่การเกษตร บา๎นสวําง สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
หมูํที ่1 เส๎นทางหว๎ยแคน รวดเร็วขึน้

270 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
 บา๎นสวําง หมูํที ่1 เส๎นทางหนองกกทุมํ สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้
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งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

271 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 จากบา๎นนางพณิทอง สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง ล าน้ าอูน รวดเร็วขึน้

272 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 จากบา๎นนายอุดม สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง หนองมะแตง รวดเร็วขึน้

273 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 จากนานายไอพษิ สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง สถานสูีบน้ า รวดเร็วขึน้

274 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 จากหนองครอง สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง นานายสาคร รวดเร็วขึน้
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งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

275 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 จากนานายบญุนอ๎ม สะดวกรวดเร็ว 2,500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง นานายทองค า รวดเร็วขึน้

276 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 จากนานายสมบรูณ์ สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง นานายส าเนยีง รวดเร็วขึน้

277 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 3,000 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางวัดสันติสังฆาราม รวดเร็วขึน้

278 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นครูเยาวลักษณ์ ถึง บา๎นนางสมจิตร รวดเร็วขึน้

121

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

279 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 32,000 32,000 32,000 32,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
สระหนองกุง ถึง นานางมณีทอง รวดเร็วขึน้

280 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
นานางสมจิตร  ถึง นานายประสิทธ์ิศักด์ิ รวดเร็วขึน้

281 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายณัฐดาบฟา้  ถึง นานายส าเนยีง รวดเร็วขึน้

282 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 170,000 170,000 170,000 170,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 340 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางบอํขยะเกํา ถึง นานายสมร รวดเร็วขึน้

122

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

283 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
จากถนนลาดยาง ถึง นานายสุธรรม รวดเร็วขึน้

284 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 3,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายส าเนยีง ถึง นานายเลือกได๎ รวดเร็วขึน้

285 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบวัแก๎วธาน ีถึง สามแยกสวนนายสมาน รวดเร็วขึน้

286 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายส าเนยีง ถึง นานายทนิกร รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

287 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 600 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายหวาย ถึง นานายประทนิ รวดเร็วขึน้

288 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 600 เมตร สัญจรสะดวก
จากบวัแก๎วธาน ีถึง ทต.บวัสวําง รวดเร็วขึน้

289 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายทองอินทร์ ถึง นานายผํานมา รวดเร็วขึน้

290 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายพอดี ถึง นานายจ านงค์ รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

291 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังมาตรฐาน เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
รอบหนองซุงแข๎ รวดเร็วขึน้

292 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
บริเวณหลังคลองสํงน้ า รวดเร็วขึน้

293 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
บริเวณหลังคลองสํงน้ าสามแยก ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายสมาน

294 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายมงคล ถึง หนองตาสาลี รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

295 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 นานางกัณมณี ถึง สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นานายชัยฤทธ์ิ รวดเร็วขึน้

296 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 นานายวิชา ถึง สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
นานายประไวย์ รวดเร็วขึน้

297 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 นานางกาวน ถึง สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
นานายประสาท รวดเร็วขึน้

298 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 จากสถานสูีบน้ า สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงค าวังเปอืย รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

299 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 จาก สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายสมบติั ถึง นานายวิชา รวดเร็วขึน้

300 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 จาก สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานางบวัจันทร์ ถึง นานายไสว รวดเร็วขึน้

301 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 600 เมตร สัญจรสะดวก
นานายทกัษิณ ถึง นานายประจวบ รวดเร็วขึน้

302 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 125,000 125,000 125,000 125,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 250 เมตร สัญจรสะดวก
วัดปา่บญุไสว ถึง นานายสมพร รวดเร็วขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

303 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายแม๎น ถึง นานางร าไพ รวดเร็วขึน้

304 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 160,000 160,000 160,000 160,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
นานางสํองศรี ถึง นานางเพดิ รวดเร็วขึน้

305 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
นานางอรพนิ ถึง นานางกอยใจ รวดเร็วขึน้

306 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 จาก สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
หนองนาบวัถึง นานายวิสิทธิศักด์ิ รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

128

งบประมาณ



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

307 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 820,000 820,000 820,000 820,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 2,050 เมตร สัญจรสะดวก
บริเวณถนนเลียบหว๎ยบอนตอนลําง รวดเร็วขึน้

308 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายเฉลียว ถึง นานายเข็มพร รวดเร็วขึน้

309 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายชัยลพ ถึง นานายอุดมพร รวดเร็วขึน้

310 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายสุริยา ถึง นานายประสพ รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

129

งบประมาณ



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

311 โครงการปรับปรุง เสริมผิวถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 160,000 160,000 160,000 160,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เพือ่การเกษตร บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 4,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายเนยีงศักด์ิ ถึง นานายวิสิทธิศักด์ิ รวดเร็วขึน้

312 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายวีระวงค์ ถึง บา๎นนางประคิน รวดเร็วขึน้

313 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานางเสมอ ถึง นานายวีระศักด์ิ รวดเร็วขึน้

314 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายไสว ถึง นานายอุดมพร รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

130

งบประมาณ



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

315 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายประยงค์ ถึง นานายปริยัติ รวดเร็วขึน้

316 โครงการปรับปรุง เสริมผิวถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางองํุน ถึง ปา่ชุมชน รวดเร็วขึน้

317 โครงการปรับปรุง ขยายไหลํถนน เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10  ถึง สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นโนนส าราญ หมูํ 12 รวดเร็วขึน้

318 โครงการจัดสร๎างแนวกั้นโค๎งชํวงสะพาน เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
หว๎ยบอนตอนลําง สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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งบประมาณ



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

319 โครงการปรับปรุง เสริมผิวถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เพือ่การเกษตร บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 สะดวกรวดเร็ว 2,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายอุทยั ถึง รอบหนองเลา รวดเร็วขึน้

320 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังรอบสระหว๎ยฝาย เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

321 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานางหมายจันทร์ ถึง นานายชัยเพชร รวดเร็วขึน้

322 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายชูชาติ ถึง นานายชัยเพชร รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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งบประมาณ



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

323 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 800 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายมีชัย ถึง นานายสนกุ รวดเร็วขึน้

324 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 175,000 175,000 175,000 175,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 สะดวกรวดเร็ว 350 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นายโชติ ถึง บา๎นนายประไมล์ รวดเร็วขึน้

325 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 175,000 175,000 175,000 175,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายชมชื่น ถึง ปา่ช๎า รวดเร็วขึน้

326 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายแจํมจันทร์ ถึง หนองหวาย รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

327 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนายแจํมจันทร์ ถึง หนองหวาย รวดเร็วขึน้

328 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
ข๎างส านกัสงฆ์บวัหลวง รวดเร็วขึน้

329 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นานางนคิม ถึง นานางเถาว์ รวดเร็วขึน้
(บริเวณวังอีเหลา)

330 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมระหวําง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
หมูํบา๎นในเขตต าบลสวําง สะดวกรวดเร็ว 5,000 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

331 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพาราเชื่อมระหวําง สะดวกรวดเร็ว 5000 เมตร สัญจรสะดวก
หมูํบา๎นในเขตต าบลสวําง รวดเร็วขึน้

332 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางส่ีเลน เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ถนนสายสูงเนนิ-อากาศ สะดวกรวดเร็ว 4,000 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

333 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น ในเขตต าบลสวําง สะดวกรวดเร็ว 5000 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

334 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ถนนในเขต เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ต าบลสวําง สะดวกรวดเร็ว 1000 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

335 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 6,500 สัญจรสะดวก
บา๎นสวําง หมูํ 1 ถึง บา๎นบวัใหมํพฒันา เมตร รวดเร็วขึน้
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9

336 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 6,500 สัญจรสะดวก
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 บา๎นนายทนัสมัย ถึง เมตร รวดเร็วขึน้
ทีดิ่นนายประหยัด

337 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 2,000 สัญจรสะดวก
บา๎นค าประมง หมูํ 4 บา๎นนายเชิดชัย ถึง เมตร รวดเร็วขึน้
ถนนสายบวัทอง - ดอนกอย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
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  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

338 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 1,000 สัญจรสะดวก
บา๎นนาซอน หมูํ 6 ถึง บา๎นดอนกอย หมูํ 2 เมตร รวดเร็วขึน้

339 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 3,000 สัญจรสะดวก
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 ถึง เมตร รวดเร็วขึน้
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3

340 โครงการกํอสร๎างบล็อคคอนเวิร์ส เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทาง  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
รํองระบายน้ าหมูํที ่1 ข๎างโรงน้ าประชารัฐ สะดวกรวดเร็ว 30 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

137
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

341 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 บา๎นนายพภัิก ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 เมตร รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายบวัทอง 

342 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 บา๎นนายอารมณ์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 เมตร รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายประสาน 

343 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํที ่4 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 เมตร รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้

344 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 เมตร รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายสันทดั ถึง บา๎นนายค าเปยี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

345 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
นาซอน หมูํที ่6 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้

เมตร

346 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
โนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนายนคร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 90 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสุพรรณ เมตร

347 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
โนนทรายทอง หมูํที ่8 บา๎นนายอุทศิ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายร าพงษ์ เมตร

348 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายลอง ถึง ประปาหมูํบา๎น เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

139



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

349 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวํางพฒันาหมูํที ่10 บา๎นนายประวิม ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสมัย เมตร

350 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 บา๎นนายนครศักด์ิ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 350 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางยุพนิ เมตร

351 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายประหยัด ถึง บา๎นนางบนัลังค์ เมตร

352 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 บา๎นนายอุดม ถึง ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางสุพรรณ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

140



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

353 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 บา๎นนางปราณี ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายณรงค์ เมตร

354 โครงการกํอสร๎างบล็อคคอนเวิร์ส เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ความกว๎าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความกว๎างของ มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายสมพร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 5 บล็อคคอนเวิร์ส ดีย่ิงขึน้
(ทางเข๎าหมูํบา๎น) เมตร

355 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวํางหมูํที ่1 บา๎นนายดอกจันทร์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางพงษ์เสรี เมตร

356 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายบญัญัติ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสวําง เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

141



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

357 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนางบญุศรี ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางลัดสุดา เมตร

358 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายวิชัย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายราชัน เมตร

359 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายยนต์สวัสด์ิ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางลัดสุดา เมตร

360 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนางสมัย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสวําง เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

142

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

361 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายปติิพงษ์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 70 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายจรัส เมตร

362 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนางอนงค์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 60 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายพชิัย เมตร

363 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายธวัชชัย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 60 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางเปล้ือง เมตร

364 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวําง หมูํที ่1 บา๎นนายศรศิลป์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสวําง เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

143



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

365 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 บา๎นนางมาลัย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายอดิศักด์ิ เมตร

366 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 บา๎นนางจ านง ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง กลํุมย๎อมคราม เมตร

367 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 หนา๎วัด ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายเปือ้งมา เมตร

368 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 บา๎นนายบญุทนั ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสวรรค์ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

144



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

369 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 บา๎นนายจันไทย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายนุมํ เมตร

370 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 บา๎นนายชรากร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางสมจิตร เมตร

371 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 260,000 260,000 260,000 260,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 บา๎นนางมาลัย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 130 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางพรรณี เมตร

372 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 บา๎นนางอ านวย ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางขวัญใจ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

145



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

373 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 บา๎นนางสมจิตร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสุรศักด์ิ เมตร

374 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํที ่4 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้

เมตร

375 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 บา๎นนายสมพงษ์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายนพินธ์ เมตร

376 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 170,000 170,000 170,000 170,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนายนคร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 85 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง ทีดิ่นนายชัยฤทธ์ิ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

146



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

377 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนางบวัจันทร์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายทองดี เมตร

378 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนายพลตรี ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 20 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายปราโมทย์ เมตร

379 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนายสงค์ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 70 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางบญุธรรม เมตร

380 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนายสีนวล ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 120 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสังวาย์ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

147



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

381 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนางเจือ ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 50 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสุริยงค์ เมตร

382 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 บา๎นนางพนมจิตร ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนางรํวม เมตร

383 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 บา๎นนางรินทอง ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ถึง บา๎นนายสุริช เมตร

384 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 600 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางสาวอัศลา ถึง บา๎นนายปรีดี เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

148



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

385 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายสุริช ถึง บา๎นนางพสิมัย เมตร

386 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 1,000 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายทองมา ถึง บา๎นนายแดง เมตร

387 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง หมูํที ่8 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 1,000 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายสมถวิล ถึง บา๎นนายแดง เมตร

388 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 400 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนายวิทยา ถึง บา๎นนายสมพร เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

149

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

389 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางสาวอัมพร ถึง ศาลาประชาคม เมตร

390 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 50 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางสาวพทุธา ถึง บา๎นนายนาททีอง เมตร

391 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางหล้ า ถึง บา๎นนายสะทา๎น เมตร

392 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ศาลาริมทาง ถึง บา๎นนางวรรณิศา เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

150

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

393 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
ศาลาริมทาง ถึง บา๎นนางวรรณิศา เมตร

394 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายสมหวัง ถึง บา๎นนายสาคร เมตร

395 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 200 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายรํุงลดิส ถึง บา๎นนายนราธิป เมตร

396 โครงการขุดลอกรํองน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํที ่10 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 1,000 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากหนองสนมใหญํ ถึง หนองหวาย เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

151

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

397 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 400 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายสุริยา ถึง บา๎นนางนุมํ เมตร

398 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 350 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายสิทธ์ิ ถึง บา๎นนายหวันใจ เมตร

399 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 350 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายนงค์ ถึง บา๎นนายร าไพ เมตร

400 โครงการปรับปรุงรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายสุริยา ถึง บา๎นนายสวําง เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

152

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

401 โครงการปรับปรุงรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํที ่11 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายไชยวุฒิ ถึง บา๎นนายสีพนัธ์ เมตร

402 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 800 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายเรืองศิลป ์ถึง บา๎นนางกัลญาณี เมตร

403 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางสมพงษ์ ถึง บา๎นนางสมเพศ เมตร

404 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 1,000 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายชัยญา ถึง บา๎นนางกัน เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

153

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

405 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 1,500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางสมพงษ์ ถึง บา๎นนายณรงค์ เมตร

406 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายบลัลังค์ ถึง บา๎นนายสมาน เมตร

407 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นโนนส าราญ หมูํที ่12 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
บา๎นนางผาน ถึง บา๎นนายชมชื่น เมตร

408 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางเพดิ ถึง บา๎นนายเกํง เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

154



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

409 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 250 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายณรงค์ ถึง บา๎นนายสมภาร เมตร

410 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนายมนตรี ถึง บา๎นนายณรงค์ศักด์ิ เมตร

411 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 150 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางสุพรรณถึง บา๎นนายณเรศ เมตร

412 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางเปีย่ง บา๎นนายณเรศ เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

155

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

413 โครงการวางทอํระบายน้ า ในเขตต าบลสวําง เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . ทอํระบายน้ า ดีย่ิงขึน้

เมตร

414 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
ในเขตต าบลสวําง ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 500 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้

เมตร

415 โครงการกํอสร๎างสะพานในเขตต าบลสวําง เพือ่ใหป๎ระชาชนมีการ สะพาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนสะพาน ประชาชนมีการ กองชําง
สัญจรสะดวก 1 แหงํ ทีก่ํอสร๎าง สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึน้ รวจเร็วขึน้

416 โครงการกํอสร๎างศาลาทีพ่กัริมทาง เพือ่อ านวยความสะดวก ศาลา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนศาลทีพ่กั ประชาชนมีความ กองชําง
ในเขตต าบลสวําง ใหป๎ระชาชนระหวําง 1 สะดวกระหวําง

การเดินทาง หลัง การเดินทาง
มากย่ิงขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

417 โครงการขุดลอกฝายเชิงชุม เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ เนือ้ที่ ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร 4 ไร่ ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

418 โครงการขุดลอกล้าหว้ยบอนตอนบน เพือ่ใหป้ระชาชน ระยะทาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที่9 มีแหล่งน้า้ 2,000 เมตร ล้าหว้ย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีขุ่ดลอก ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

419 โครงการขุดลอกหนองเสือหยิก เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ที ่12 มีแหล่งน้า้ เนือ้ที่ ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร 4 ไร่ ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

420 โครงการขุดลอกหนองปะแก่น เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 240,000 240,000 240,000 240,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ กว้าง 100 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 200 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 60,000 ลบ.ม.

421 โครงการขุดลอกหนองกกทุม่ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ กว้าง 300 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.

422 โครงการขุดลอกหว้ยค้าไร่ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ กว้าง 300 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

423 โครงการขุดลอกหนองค้าเบิม่บา่ม เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 400,000 400,000 400,000 400,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นค้าประมง หมู่ที ่4 มีแหล่งน้า้ กว้าง 100 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว1400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 10,000 ลบ.ม.

424 โครงการขุดลอกหว้ยกุดปลาเซือม เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 288,000 192,000 192,000 192,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ที ่5 มีแหล่งน้า้ กว้าง 12 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว140 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 7,200 ลบ.ม.

425 โครงการขุดลอกหนองหอย เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 192,000 192,000 192,000 192,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ที ่5 มีแหล่งน้า้ กว้าง 18 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 40 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 2,160 ลบ.ม.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

426 โครงการขุดลอกหว้ยเหมืองบกัใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 192,000 192,000 192,000 192,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ที ่5 มีแหล่งน้า้ กว้าง 4 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 4,800 ลบ.ม.

427 โครงการขุดลอกหว้ยหมากเม่า เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 480,000 480,000 480,000 480,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ที ่5 มีแหล่งน้า้ กว้าง 10 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 12,000 ลบ.ม.

428 โครงการขุดลอกหนองครอง เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 576,000 576,000 576,000 576,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ กว้าง 60 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 80 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 14,400 ลบ.ม.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

429 โครงการขุดลอกหนองซุงแข้ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 900,000 900,000 900,000 900,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ กว้าง 150 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 150 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 1 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 22,500 ลบ.ม.

430 โครงการขุดลอกหนองค้าเล้ียงควาย เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ที ่7 มีแหล่งน้า้ กว้าง 300 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.

431 โครงการขุดลอกหว้ยบอนตอนบน เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 มีแหล่งน้า้ กว้าง 15 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

432 โครงการขุดลอกหว้ยบอนตอนล่าง เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอก  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 มีแหล่งน้า้ กว้าง 15 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.

433 โครงการขุดลอกหนองเลา เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 300 เมตร  - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 400 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 360,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

434 โครงการขุดลอกหว้ยอูนหลง เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ  45,000 ลบ. ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

435 โครงการขุดลอกหว้ยบอนตอนล่าง เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ  45,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

436 โครงการขุดลอกหนองสนม เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 45,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

437 โครงการขุดลอกหว้ยหมากเม้ย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 10 เมตร  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 มีแหล่งน้า้ ยาว 2,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 60,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

438 โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 50 เมตร  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 150,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

439 โครงการขุดลอกปลาดุก เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 20 เมตร  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 60,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

440 โครงการขุดลอกหนองฟา้ผ่า เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 20 เมตร  - 360,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 150 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 9,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

441 โครงการขุดลอกหนองหวาย เพือ่ใหป้ระชาชน 50 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 100 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 15,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

442 โครงการขุดลอกล้าหว้ยสายต้นไฮ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 6 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 15,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

443 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
ล้าหว้ยแคน บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

444 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
นานายบนิ บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

445 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
นานายพวง บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

446 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยค้าไร่ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

447 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

448 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

449 โครงการซ่อมแซมฝายค้าเล้ียงควาย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

450 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยเตย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

451 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

452 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ล้าหว้ยบอนตอนบน มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

453 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยไผ่ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

454 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ล้าหว้ยบอนตอนล่าง มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

455 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ตอนล่าง นานายเข็มพร มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

456 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ตอนล่าง ใต้สะพาน มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

457 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
นานายเฉลียว มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

458 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 10 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
นานายสุริยา มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

459 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

460 โครงการปรับปรุงฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
หนองจอก บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

461 โครงการปรับปรุงฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
หนองหวาย บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

462 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองปะแก่น บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

463 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองซุงแข้ บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

464 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองหวาย บา้นโนนส้าราญ มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้
หมู่ที ่12 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

465 โครงการพฒันาแหล่งน้า้เพือ่ เพือ่ใหป้ระชาชน พฒันาแหล่งน้า้  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ใช้ประโยชนค์รบวงจร มีแหล่งน้า้ 1 แหง่ แหล่งน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีพ่ฒันา ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

466 โครงการสูบน้า้ด้วยพลังงาน เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 6,540,000 6,540,000 6,540,000 6,540,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
แสงอาทติย์จากแหล่งน้า้บาดาล มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

467 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

468 โครงการธนาคารน้า้ใต้ดิน เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

469 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

470 โครงการขุดลอกแหล่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอกแหล่งน้า้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง มีแหล่งน้า้ 1 แหง่ แหล่งน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีขุ่ดลอก ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

471 โครงการก่อสร้างฝาย เพือ่ใหป้ระชาชน ก่อสร้างฝาย 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนฝาย ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง มีแหล่งน้า้ ทีก่่อสร้าง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

472 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบระปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น ในเขต ต.สว่าง อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค

ก่อสร้าง อย่างทัว่ถึง

473 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบระปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น ในเขต ต.สว่าง อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค

ปรับปรุง อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

474 โครงการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ซ่อมแซมระบบประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ระบบประปา ทอ่เมนประปา อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค
ในเขตต้าบลสว่าง ซ่อมแซม อย่างทัว่ถึง

475 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ทอ่เมนยาว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง อุปโภค 500 เมตร ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

476 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 1,000 เมตร  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น บา้นสว่าง หมู่ที ่1 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

477 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ เคร่ืองกรองน้า้  - 50,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ระบบประปาหมู่บา้น อุปโภค 1 เคร่ือง กรองน้า้ อุปโภค
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 ทีติ่ดต้ัง อย่างทัว่ถึง

478 โครงการขยายทอ่เมนประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 500 เมตร  - 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

479 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 1,000 เมตร  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค
จากบา้นนายสมาน ถึง นานายสุริยา อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

480 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบประปา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ขุดเจาะบอ่บาดาลเพือ่เปน็แหล่งผลิต อุปโภค 1 แหง่ ระบบประปา อุปโภค
น้า้ประปา บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 ทีป่รับปรุง อย่างทัว่ถึง

481 โครงการขยายเขตทอ่เมน เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 อุปโภค 2,000 ของทอ่เมน อุปโภค

เมตร อย่างทัว่ถึง

482 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 อุปโภค 2,000 ของทอ่เมน อุปโภค
บวัแก้วธาน ีถึง ทต.บวัสว่าง เมตร อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

483 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบประปา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 อุปโภค 1 แหง่ ระบบประปา อุปโภค

ทีป่รับปรุง อย่างทัว่ถึง

484 โครงการปรับปรุง ขยายเขต เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ทอ่เมนประปา บา้นบวัหลวง หมู่ 13 อุปโภค 2,000 เมตร ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

485 โครงการก่อสร้างสถานสูีบน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

486 โครงการก่อสร้างบา้นพกั เพือ่ใหพ้นกังานสูบน้า้ บา้นพกั 1 หลัง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน พนกังานมีทีพ่กั กองช่าง
พนกังานสูบน้า้ สถานสูีบน้า้ มีทีพ่กั สามารถปฏิบติั บา้นพกั ปฏิบติัหนา้ที่

หนา้ทีไ่ด้เต็ม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ มากย่ิงขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

487 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นสว่าง หมู่ที ่1 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
488 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
489 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นค้าประมง หมู่ที ่4 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
490 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

491 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นโนนทรายค้า หมู่ที ่7 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
492 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ในเขตต้าบลสว่าง แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

493 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
คลองส่งน้า้ ในเขตต้าบลสว่าง แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

494 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

495 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

496 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายไอพษิ ถึง นานายเปิน่ ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
497 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นดอนกอย หมู่ 2 ขยายเขต แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากบา้นค้าประมง หมู่ 4 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
498 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นค้าประมง หมู่ 4 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายไพวรรณ์ ถึง ท้าการเกษตร
นานายประมง อย่างพอเพยีง

182

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

499 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

500 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายดี ถึง  หว้ยเตย ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
501 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายดี ถึง  นานางยม ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
502 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายวิโรจน ์ถึง นานายระไวย์ ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง

183

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

503 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายทอง หมู่ 8 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายสิม ถึง นานายสลัด ท้าการเกษตร

504 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายแจ่มจันทร์ ถึง นานายสมัย ท้าการเกษตร

505 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายประสิทธิชัย ถึง นานายสมชัย ท้าการเกษตร

506 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ของการขยาย ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

507 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ของการขยาย ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

184

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

508 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 20 จุด ติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

509 โครงการติดต้ังไฟฟา้โซล่าเซลล์ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 20 จุด ติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

510 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 550 เมตร  - 190,000 190,000 190,000 190,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ถึง บา้นหนองหวาย ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(ต.วังยาง)

511 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 550 เมตร  - 190,000 190,000 190,000 190,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ถึง บา้นหนองหวาย ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(ต.วังยาง)

512 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 30 จุด  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

513 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 200 เมตร การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนางลา ถึง นานายอนนัต์

514 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 20 จุด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

515 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายอุบล ถึง บา้นนายคันที

516 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายมลไพร ถึง บา้นนายอ่อนสี

งบประมาณ

186



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

517 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายขวัญมา ถึง
บา้นนายไพรวัลย์

518 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนางสาวอัญชนา ถึง
บา้นนายปรีชา

519 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายเหรียญ ถึง 
นานายประสิทธ์ิศักด์ิ

งบประมาณ

187



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

520 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

521 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายเหรียญ ถึง 
นานางสมจิตร

522 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายณัฐดาบฟา้ ถึง 
นานายส้านยีง

523 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายศิริศักด์ิ ถึง นานายธงชัย 

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

524 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 5,000 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
ส่องสว่างข้างทาง บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ถึง บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ 9

525 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นค้าประมง หมู่ 4 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายเชิดชัย ถึง หนองค้าผีเผด

526 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 20 จุด  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นค้าประมง หมู่ 4 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

527 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายยอด ถึงนานายบญุน้า

189

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

528 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายยุทธศิลป ์ถึงบา้นนายนมิิตร
ประชาชนมี กองช่าง

529 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต
บวัแก้วธาน ีถึง นานายสมาน

530 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานางทรีุ ถึง นานายประสิทธ์ิ

531 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายแสวง ถึง นานายเลย

190

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

532 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายแสวง ถึง นานายสัมฤทธ์ิ

533 โครงการขยายไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 หนา้บา้นนายยอด ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ถึง นานายบญุยงค์ 

534 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หนา้บา้นนายยอด ถึง 
นานายบญุยงค์

535 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,500 เมตร  - 375,000 375,000 375,000 375,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายเรืองฤทธ์ิ ถึง นานายทวี 
ถึง นานายเวช

191

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

536 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายธานนิทร์ ถึง 
บา้นนายประจักษ์

537 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

สนง.ทต.บวัสว่าง ถึง นานายยอดชาย
กองช่าง

538 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 70 เมตร  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ระยะทาง ประชาชนมี

บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสีทน ถึง บา้นนายเสง่ียม

539 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 70 เมตร  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายจ้านงค์ ถึง บา้นนายศรีทน
192

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

540 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายบญุเอก ถึง บา้นนายจ้านงค์

541 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 350 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายครรชิต ถึง บา้นนายค้าแปลง

542 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายครรชิต ถึง นานายแสงจันทร์

543 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง150 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายวันท ีถึง บา้นนายอังคาร

193

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

544 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสุริย ถึง นานายทองอิน

545 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสมาน ถึง นานายสุริยา

546 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เลีบยบคลองส่งน้า้

547 โครงการเคล่ือนย้ายเสาไฟฟา้ออกจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมี 2 เสา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ถนนทางเข้าหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง เสาไฟฟา้ ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนาซอน หมู่ 6 ทีเ่คล่ือนย้าย

194

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

548 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 5 จุด  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

549 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากคุ้มค้าสมบรุณ์ ถึง ทีดิ่นนายมงคล

550 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีข่ยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 สวนยาง ถึงนานางเส้ียน

551 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 บา้นนายสมยศ 
ถึงนานายบญุรมณ์

195

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

552 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายทอง หมู่ 7 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

553 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 วัดปา่ ถึง นานายเส้ียน

554 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี 5 จุด  - 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หนา้วัดปา่ ทถึง บา้นนายวาส

555 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 บา้นนายประไวย์ ถึง
ค้าวังเปอืย

196

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

556 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 8 บา้นนายหม้อ ถึง
นานายทองวรรณ์

557 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 8 นานายพร้อม ถึง
นานายทองวรรณ์

558 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 วัดปา่บญุไสว ถึง
นานายค้าผอง

197

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

559 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายสมพร ถึง
นานายไกวสนกุ ถึง นานางใบศรี

560 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 

561 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายกมล ถึง
นานายบญุน้า

198

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

562 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายไกวสนกุ ถึง
นานายทองปาน

563 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 40 จุด  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

564 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากบา้นนางสาวองุ่น ถึง
บา้นนายไรวรรณ

199

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

565 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,300 เมตร  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากบา้นนายพพิฒัน ์ถึง
ส้านกัสงฆ์ดอนแก้ว

566 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากนานายเนยีงศักด์ิ ถึง
นานางเสมอ

567 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นสว่างพฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 10 ส้านกัสงฆ์ดอนแก้ว ถึง
นานางนภิา

200

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

568 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 40 จุด  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

569 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสกล ถึง บา้นนายจรูญ

570 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บวัแก้วธาน ีถึง ทต.บวัสว่าง 

571 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ส้านกัสงฆ์บวัทองวนาราม ถึง
นานางวิเรศ

201

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

572 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายโชติ ถึง บา้นนายวิทวัส

573 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายสกล ถึง นานายก่าย

574 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 10 จุด  - 50,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

575 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนส้าราญ ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 12 นานายปราโมทย์ ถึง ปา่ช้า

202

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

576 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนส้าราญ ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 12 นานายสายัน ถึง 
นานางจันทา

577 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 15 จุด  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัหลวง หมู่ 13 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง จุดติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

578 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานายเขียว ถึง 
นานายชัยชาญ ถึง นานายอุดม

203

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

579 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 เส้นทางบวัหลวง - สว่าง ถึง 
นานายสมทบ ถึง นานายจันทา

580 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานางมณีทอง ถึง 
นานางละมัย

581 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานายอู๊ด ถึง 
นานางราตรี

204

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

582 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 สวนนายสกล ถึง
ส้านกัสงฆ์หนองไข่เปด็

583 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานางซ้าย ถึง 
นานายสนธ์

584 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ประสงค์ในเขตต้าบลสว่ง สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

ต่างๆ ที่ปรับปรุง

585 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมี กองช่าง
เอนกประสงค์ ในเขตต้าบลสว่าง สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ สถานที่จดั

ต่างๆ ที่ปรับปรุง กจิกรรมต่างๆ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

586 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

ต่างๆ ที่ปรับปรุง

587 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เอนกประสงค์ บา้นโนนส้าราญ สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

หมู่ 12 ต่างๆ ที่ปรับปรุง

588 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เอนกประสงค์ บา้นโนนบวัหลวง สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

หมู่ 13 ต่างๆ ที่ปรับปรุง

589 โครงการปรับปรุงลานตลาด เพือ่ใหป้ระชาชนมี เนือ้ที ่1 ไร่  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 สถานทีจ่ัดกิจกรรม ทีป่รับปรุง จดักจิกรรมต่างๆ

ต่างๆ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

590 โครงการก่อสร้างอาคารส้านกังาน เพือ่ใหป้ระชนมี อาคาร 1 หลัง  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
คณะกรรมการหมู่บา้น สถานทีท่้างานและ ท้างานและเกบ็

บา้นค้าประมง หมู่ 4 เก็บเอกสาร  เอกสารของหมูบ่้าน

591 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ อาคตลาด  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ประชาชนมีตลาด 1 หลัง ตลาด ตลาดทีไ่ด้

ทีไ่ด้มาตรฐาน มาตรฐาน

592 โครงการปรับพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เนือ้ที ่1 ไร่  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 สถานทีจ่ัดกิจกรรม ทีป่รับปรุง จดักจิกรรมต่างๆ

(หนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต่างๆ
อาคารเอนกประสงค์)

593 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ อาคารตลาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ประชาชนมีตลาด 1 หลัง ตลาด ตลาดทีไ่ด้

ทีไ่ด้มาตรฐาน มาตรฐาน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

594 โครงการก่อสร้างเมรุ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เมรุ 1 หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนเมรุ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ทีก่่อสร้าง จดัพิธีฌาปณกจิศพ

595 โครงการก่อสร้างศาลาพกัญาติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ศาลาพกัญาติ 1 หลัง 500,000 500,000 5,400,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในบริเวณฌาปณสถาน สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ศาลาพกัญาติ จดัพิธีฌาปณกจิศพ

ในเขตต้าบลสว่าง

596 โครงการก่อสร้างเมรุ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เมรุ 1 หลัง  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนเมรุ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ทีก่่อสร้าง จดัพิธีฌาปณกจิศพ

597 โครงการก่อสร้างศาลาพกัญาติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ศาลาพกัญาติ 1 หลัง  -  - 1,000,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในบริเวณฌาปณสถาน สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ศาลาพกัญาติ จดัพิธีฌาปณกจิศพ

บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ 9
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211
สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดาเนินการใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดาเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มี
รายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ประกอบดวย

๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ประกอบดวย

๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕

คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน
(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 1๒๕ คะแนน



(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕

คะแนน
(๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นการพิจารณา

๓.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน
๓.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๓.๓ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ คะแนน
(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน



๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตําบลบัวสวาง ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(๑๑) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกาหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (๑) –(๑๐) หรือเปนแบบ
ผสมก็ได
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามท่ีกําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)



๔. ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสูอนาคต (เชน จะทา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วาองคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะพัฒนา
เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ๔ ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
๑) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)
๒) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
๓) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
๔) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)

องคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจาเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ ๔ ประการดังท่ีกลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไป
ได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป
ท้ัง ๔ ประการ ดังนี้

๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน ๒ ระดับ ไดแก การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท
เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้ง
ผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของตาง
ชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับ
ทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยใน



การหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะ
ทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน ในอนาคต อานาจหนาท่ีและบทบาทของ
นักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมัก
สลับสับเปลี่ยนกันเปน ๒ กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจาย
อํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงานในทองถ่ิน จึงจาเปนท่ีจะตองทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของ
จะตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝาย
การเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ัง
ระดับ อบจ. เทศบาล อบต. และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและ
จะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินให
เขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ
ตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริง
ตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)
อยางแทจริง
๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทาใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆท่ี
กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขน
ของสานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่อง
ของการแจกของใหแกราษฎร อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะ
ตองเอาเวลาไปทางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทาง
ความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสาคัญ
ท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีก็ตอง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆ มากมาย เปนตน สภาพของสังคมไทยมักเปน
สังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกาหนดนโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของ
ตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนใน
สังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจาเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจาก



สาเหตุการกระจายอานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม
เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆ กันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมี
การเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแตวาจะสามารถ
ลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร
๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู เปนประ
จา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทาเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีจาเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆ ผานชองทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสาคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯ ทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)

ทต.บัวสวาง มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนาตางๆ อยู
ภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลประกอบดวย
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.



ภาคผนวก
- บัญชีโครงการ 13 หมูบาน จากการประชุมประชาคมตําบล



บญัชีโครงการแผนชุมชน 13 หมูบํา๎น



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการติดต้ังไฟฟาูอัตโนมัติภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 50 จุด
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - ระยะทาง 3,000 เมตร

บา๎นสวําง หมูํ 1 - บา๎นบวัหลวง หมูํ 13
3 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า เส๎นทางบา๎นสวําง - บา๎นสร๎างหนิ ต.บะฮี  - จากบา๎นนางลา - นานายอนนัต์ ระยะทาง 500 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายณวรรธ ถึง บา๎นนางพรรณี ระยะทาง 150 เมตร
5 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า เส๎นทางบา๎นสวําง - บา๎นบวัหลวง หมูํ 13  - จากบา๎นนางวิลาวัลย์ ถึง บา๎นบวัหลวง ระยะทาง 1,500 เมตร
6 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายสมพร ถึง บา๎นนางวิลาวัลย์ ระยะทาง 1,000 เมตร
7 โครงการขุดลอกหนองปะแกํน  - พืน้ที ่4 ไรํ
8 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังรอบแนวปาุชุมชน  - ระยะทาง 2,000 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - จากบา๎นนายหน ูถึงบา๎นนายทรงศักด์ิ ระยะทาง 350 เมตร

10 โครงการกํอสร๎างรํองน้ ารูปตัวยูรอบหมูํบา๎น  - ระยะทาง 1,000 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนางพมิทอง ถึง ล าน้ าอูน รพยะทาง 600 เมตร สูง 1.50 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบา๎น  - จากบา๎นนางอัมพร ถึง บา๎นนายปยิะ ระยะทาง 150 เมตร
13 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายปรีชา ถึง บา๎นนางเพชรา ระยะทาง 50 เมตร
14 โครงการปรับปรุงทีอ่ํานหนงัสือพมิพป์ระจ าหมูํบา๎น   - จุดติดต้ังหา๎แยก งบประมาณ 20,000 บาท 
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพท าพวงหรีด  - วัสดุ อุปกรณ์ เงินหมุนเวียน
16 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพท าดอกไม๎จันท์  - วัสดุ อุปกรณ์ เงินหมุนเวียน
17 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังมาตรฐาน เชื่อมระหวํางต าบล  - เส๎นทางบา๎นสวําง ถึง บา๎นสร๎างหนิ ต .บะฮี ระยะทาง 5,000 เมตร
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายทน ถึง ถนนสายหนองมะแตง ระยะทาง 2,500 เมตร
19 โครงการปรับปรุง เสริมผิวถนนลูกรังเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - จากบา๎นสวําง ถึง บา๎นหนองหวาย ต. วังยาง ระยะทาง 5,000 เมตร
20 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียง โค- กระบอื  - สมาชิกจ านวน 35 ครัวเรือน

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านสว่าง หมูท่ี่ 1 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
21 โครงการขยายคลองซอย เส๎นทางไปบา๎นสร๎างหนิ  - จากนานายส าหรับ ถึงนานายประสิทธ์ิ ระยะทาง 1,500 เมตร
22 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎น  - 1 แหงํ
23 โครงการสนบัสนนุอุปกรณ์กีฬาของเยาวชน
24 โครงการกํอสร๎างศูนย์ออกก าลังกายหมูํบา๎น  - 1 แหงํ
25 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เส๎นทางลงฝายน้ าล๎น  - ระยะทาง 500 เมตร
26 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุสายภายในเขตหมูํบา๎น
27 โครงการขุดลอกหนองกกทุมํ
28 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล๎น
29 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เส๎นทางข๎างบา๎นนายสวําง ระยะทาง 20 เมตร

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านสว่าง หมูท่ี่ 1 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนางขวัญมา ทพิย์ทอง ถึงบา๎นนายไพรวัลย์ ศรีสุทศัน ์ ระยะทาง 1,500 เมตร

ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ ทัง้หมด 6 ครัวเรือน
2 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายมลไพร ศรีสุทศัน ์ถึงบา๎นนานายอํอนศรี ระยะทาง 1,500 เมตร

ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ ทัง้หมด 5 ครัวเรือน
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - จากบา๎นนางราตรี ปคุีณ ถึงบา๎นนายรัตสมัย ค าทะเนตร

 - จากบา๎นนายบวัทอง ก๎อนกั้น ถึงบา๎นนายยืนยง เกษวงค์ษา
ระยะทาง 1,000 เมตร กว๎าง 4 เมตร

4 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายสมชัย วดีศิริศักด์ิ ถึงบา๎นนายอุบล ศรีสุทศัน ์ระยะทาง 2,000 เมตร
ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ 24 ครอบครัว

5 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายไอพษิ ขันมะจันทร์ ถึง สถานสูีบน้ า ระยะทาง 1,000 เมตร กว๎าง 5 เมตร
6 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวําง  - รอบหมูํบา๎น 20 จุด
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - จากบา๎นดอนกอย ถึงบา๎นค าประมง ระยะทาง 2000 เมตร กว๎าง 5 เมตร

 - จากบา๎นดอนกอย ถึง บา๎นบวัทอง ระยะทาง 5,000 เมตร กว๎าง 5 เมตร
8 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผปวถนนลูกรัง  - ปรับปรุงถนนลูกรังทกุเส๎นทาง
9 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาหมูํบา๎น  - 2  จุด

10 โครงการกํอสร๎างบอํทิง้ขยะ  - บอํทิง้ขยะของหมูํบา๎น เนือ้ที ่1 ไรํ
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าบล็อคส่ีเหล่ียม  - รํองระบายน้ าเสียรอบหมุํบา๎น
12 โครงวการขุดลอกหว๎ยค าไรํ  - เนือ้ที ่100 ไรํ
13 โครงการขุดลอกฝายเชิงชุม  - เนือ้ที ่30 ไรํ
14 โครงการกํอสร๎างดรงเรือนกลํุมทอผ๎าย๎อมคราม  - กํอสร๎างในบริเวณทีดิ่นสาธารณะ กว๎าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมดนตรีพืน้เมือง  - จัดซ้ืออุปกร์เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
16 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามน้ าอูน จากบา๎นดอนกอย ถึง บา๎นดอนสัมพนัธ์  - ความยาว 700 เมตร กว๎าง 9 เมตร

ต.หนองลาด
17 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาภายในหมูํบา๎น
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางต าบล  - จากบา๎นดอนกอย ถึงบา๎นทาํมํวง หมูํ 2 ต าบลหนองลาด ระยะทาง 3,000 เมตร
19 โครงการกองทนุปุย๋  - สนบัสนนุกลํุมอาชีพการเกษตร สนบัสนนุเคร่ืองมือ สํงเสริมความร๎ูเกี่ยวกับการ

ท าปุย๋ เคร่ืองอัดปุย๋เม็ด
20 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมประเพณี  - สนบัสนนุงานประเพณีตํางๆ
21 โครงการสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  - กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
22 โครงการสนบัสนนุการเฝูาระวังและตํต๎านยาเสพติด  - กิจกรรมการเฝูาระวังและตํอต๎านยาเสพติด
23 โครงการกํอสร๎างคันคูรอบปาุชุมชน  - จัดท าคูคลองรอบทีส่าธารณะปาุชุมชน ระยะทาง 3,000 เมตร
24 โครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรังวัดทีส่าธารณะ  - ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณในการรังวัดจัดแนวเขตปาุชุมชนและทีส่าธารณะ
25 โครงการสํงเสนริมวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง  - สํงเสริมศูนย์การเรียนร๎ูของหมูํบา๎น
26 โครงการชํวยเหลือคุณภาพชีวิต  - ดูแลผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูถูกทอดทิง้
27 โครงการสนบัสนนุการศึกษา
28 โครงการสถานสูีบน้ าด๎วยพลังงานไฟฟาูและคลองสํงน้ า  - กํอสร๎างสถานสูีบน้ าด๎วยพลังงานไฟฟาูแหงํที ่2 จากนานางกล่ินทอง อุปรี ระยะทาง 3,000 เมตร
29 โครงการกํอสร๎างอาคารคํายพกัแรมแหลํงอนรัุกษ์ธรรมชาติผามอดินแดง
30 โครงการจัดท าฝายแม๎ว  - 1 แหงํนานายบนิ โพธิน ีเพือ่กักเก็บน้ าใช๎ชํวงฤดูแล๎ง
31 โครงการโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ
32 โครงการหมูํบา๎นทอํงเทีย่วสินนค๎าโอทอ็ป
33 โครงการธนาคารขยะ
34 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - 15 บอํ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
35 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากหนองครอง ถึง นานายสาคร ระยะทาง 500 เมตร
36 โครงการสร๎างโรงเรือนเพือ่จ าหนาํยสินค๎า โอทอ็ป และสินค๎าชุมชน
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายชัยชาญ ลุนจักร ถึง บา๎นนายวัฒนา สอนวงค์ษา กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางสมจิตร ภาษี ถึง ก าแพงวัดสันติสังฆาราม กว๎าง 5 เมตร ยยาว 100 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางเพดิ ค าจวง ถึง บา๎นนางเพง็ พรอินทร์ กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายวิชัย วงค์เวียน ถึง บา๎นนางค าโจม พมิพา กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากข๎างโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ถึง ถนนเข๎าวัดสันติสีงหาราม กว๎าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนายสมัย ทพิวัจนา ถึงสระใหญํ นานายประศักด์ิสิทธ์ิ กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายทนัสมัย ถนนข๎างศูนย์พฒันาเด็กเล็กเกําถึงถนนลาดยาง กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
8 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายสุวรรณ จันทร์เหลา ถึง นานางเพญ็ศรี ดวงแสง ระยะทาง 200 เมตร
9 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายเหรียญ ทา๎วนาง ถึงนานายประศักด์ิสิทธ์ิ พรสวัสด์ิ ระยะทาง 1,000 เมตร

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันข์ุดลอกสระหนองกุง
11 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - จากบา๎นนายทนัสมัย ทพิวัจนา ถึง สถานวิีทยุชุมชน กว๎าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
12 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากหลังบา๎นนายชัยชาญ ลุนจักร ถึง เมรุวัดสันติสังฆาราม ระยะทาง 140 เมตร
13 โครงการปรับปรุง ซํอมแซมถนนลูกรังรองวัดสันติสังฆาราม  - ระยะทาง 3,000 เมตร
14 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง  - จากส่ีแยกบวัใหญํ ถึงบา๎นบวัใหมํ ระยทาง 5,000 เมตร
15 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายสมบรูณ์ บญุมาตย์ ถึงนานายส าเนยีง วงค์ไกรษร กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
16 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวําง  - จ านวน 6 จุด
17 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายหนาย ถึง นานายกลม ฮมแสน ยาว 500 เมตร
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - จาก บา๎นอ.เยาวลักษณ์ ถึงบา๎นนางสมจิตร ภาษี
19 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  -จากสระหนองกุง ถึง นานางมณีทอง อสาพรม ระยะทาง 800 เมตร
20 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานางสมจิตร ภาษี ถึง นานายประศักด์สิทธ์ิ ระยะทาง 1,500 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวใหญ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
21 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากถนนใหญํ ถึง หนา๎บา๎น อ.ส ารวย ระยะทาง 300 เมตร
22 โครงการกํอสร๎างเตาเผาขยะ ระบบก าจัดขยะ  - 1 แหงํ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวใหญ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
2 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นกั้นล าน้ าอูน  - กว๎าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นกั้นหว๎ยวังนองตอนบน  - กว๎าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข๎าศาลาประชาคม  - กว๎าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
5 โครงการวางทอํระบายน้ า สระน้ าสาธารณะของหมูํบา๎น  - ทอํระบายน้ าคอนกรีต เส๎นผําศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ยาว 100 เมตร
6 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนายเชิดชัย ถึง หนองค าผีเผด ระยะทาง 1,500 เมตร
7 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย  - ระยะทาง 200 เมตร ฮอร์น 4 ตัว
8 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์มูํบา๎น  - เพือ่เปน็หมูํบา๎นทอํงเทีย่วเชิงอนรัุกษ์และเปน็หมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีง
9 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยาง  - บา๎นบวัทอง ถึง วัดค าประมง

10 โครงการสํงเสริมประเพณีแขํงขันเรือยาว  - ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 100,000 บาท
11 โครงการกํอสร๎างฝายชลอน้ าหว๎ยค าดง  - กว๎าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร
12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงเอนกประสงค์  - จ านวน 1 ชุด
13 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงสุกร - เล้ียงปลา  - งบประมาณ 100,000 บาท
14 โครงการสนบัสนนุกลํุมแมํบา๎น  - งบประมาณ 50,000 บาท
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพตํางๆ  - งบประมาณ 200,000 บาท
16 โครงการกํอสร๎างร้ัวรอบทีส่าธารณะและปลูกปาุชุมชน  - งบประมาณ 100,000 บาท
17 โครงการสํงเสริมการปลุกเหด็พืน้เมือง  - เหด็ระโงก เหด็โคน เหโ็ไค
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - บา๎นค าประมง ถึง บา๎นดอนกอย กว๎าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางต าบล  - บา๎นค าประมง ถึง บา๎นเชิงชุม ต าบลเชิงชุม กว๎าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
20 โครงการปลูกพชืผักสวนครัว  - งบประมาณ 50,000 บาท 62 ครัวเรือน
21 โครงการปรับปรุงพนัธ์ุ โค - กระบอื  - จัดต้ังธนาคารน้ าเชื้อ 1 แหงํ บริการในเขตต าบลสวําง
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านค าประมง หมูท่ี่ 4 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการกํอสร๎างส านกังานคณะกรรมการหมูํบา๎น  - 1 แหงํ กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
23 ภายในหมูํบา๎น   - ระยะทาง 1,000 บาท
24 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร   - ระยะทาง 1,500 บาท 
25 โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรปาุไม๎ค าดง  - สร๎างร้ัวรอบแนวเขตสาธารณะ
26 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นหว๎ยวังนอง  - กว๎าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 4 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านค าประมง หมูท่ี่ 4 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - นานายแสง กุลสอนนาม ถึงนานายเลย ทลิารักษ์ ระยะทาง 800 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายส าเนยีง บาตดี ถึง นานายนกิร สุราราช กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.30 เมตร
3 โครงการขุดลอกล าหว๎ยหมากเมํา  - กว๎าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร
4 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากสามแยกนานายแสวง กุลสอนนาม ถึง นานายส าฤทธ์ิ ทมุกิจจะ ระยะทาง 2,000 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างตลาดชุมชน  - กํอสร๎างอาคารตลาด กว๎าง 30เมตร ยาว 30 เมตร พร๎อมรํองระบายน้ า ระบบก าจัดน้ าเสีย
6 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงสูงและแรงต่ า  - จากนหนา๎บา๎นายยอด โพธินร ถึงนานายบญุยงค์ ลุนจักร ระยะทาง 1,200 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างสวนสุขภาพ  - 1 แหงํ กํอสร๎างบริเวณสระหว๎ยฝาย 
8 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นานเรืองฤทธ์ิ ปตัถราช ถึงนานายทวี บญุทลู และ นายเวช เจริญราช ระยะทาง 2,500 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนา๎บา๎นนางเมฆสวําง บาตดี ถึงบา๎นนางบญัชี วงค์เข็มมา กว๎าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายขุนดร ศรีจ าปา หนา๎โรงงานบวัแก๎วธาน ีกว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าภายในหมูํบา๎น  - กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร
12 โครงการขุดลอกล าหว๎ยกุดปลาเซือม  - กว๎าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร
13 โครงการขุดลอกหนองหอย  - กว๎าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร
14 โครงการวางทอํระบายน้ า  - ถนนทางแยกไปบา๎นค าประมง กว๎าง 8 เมตร ปากทอํกว๎าง 1 เมตร จ านวน 10 ทอํ
15 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายหวาย ถึง นานายประทนิ กว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
16 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบวัแก๎วธาน ีถึง เทศบาลต าบลบวัสวําง กว๎าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.30 เมต
17 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ าเพือ่การเกษตร  - จ านวน 13 ฝาย สถานทีล่ าหว๎ยสาธารณะชุมชน
18 โครงการปรับปรุงตํอเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นบวันอ๎ย  - เทคอนกรีตรอบๆบริเวณ กว๎าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก ถึง หนา๎บา๎นนายขุนดร กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา๎ 0.15 เมตร
20 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายลิน ปทัราช ถึง ล าหว๎ยเย็น กว๎าง 4 เมตรยาว 800 เมตร หนา 0.30 เมตร
21 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์มูํบา๎น  - ท าความสะอาด ตกแตํงกิ่งต๎นไม๎ ในบริเวณหมูํบา๎น
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวน้อย หมูท่ี่ 5 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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22 โครงการปลูกผักสวนครัว  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัว
23 โครงการปลูกพชืผักในฤดูแล๎ง  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัวและจ าหนาํย
24 โครงการเล้ียงเปด็เล้ียงไกํ  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัวและจ าหนาํย
25 โครงการเล้ียงปลา  - 40 ครัวเรือน ต๎องการเล้ียงปลาทกุชนดิ
26 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
27 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูเกษตรแบบครบวงจร  - จัดใหม๎ีการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู
28 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  - จัดต้ังกลํุมอบรมเพือ่น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน
29 โครงการจัดท าปุย๋หมักเพือ่ใช๎ในครัวเรือน  - จัดต้ังกลํุมเพือ่น าความร๎ูมาจัดท าปุย๋ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
30 โครงการฝึกอบรมผ๎ูปกครองและเยาวชนปอูงกันปญัหายาเสพติด  - จัดฝึกอบรมผ๎ูปกครองและเยาวชนเพือ่ปอูงกันปญัหายาเสพติด
31 โครงการงานศพงดเหล๎าไมํมีการพนนั  - ควรรณรงค์อยํางตํอเนือ่งเพือ่สุขภาพของประชาชน
32 โครงการผ๎ูใหญํบา๎นพาลูกหลานอํานหนงัสือ  - สนบัสนนุใหช๎าวบา๎น เยาวชน สนใจในการอํานมากย่ิงขึน้
33 โครงการพฒันาหมูํบา๎น  - ทกุเดือน ปรับภูมิทศัน ์ท าความสะอาดในหมูํบา๎น
34 โครงการปลบกูต๎นไม๎ในทีส่าธารณะ  - สนบัสนนุใหท๎กุครัวเรือนมีสํวนรํวมในการปลูกต๎นไม๎
35 โครงการบา๎นนาํอยํูนาํมอง  - สนบัสนนุใหม๎ีการปรับภูมิทศันใ์นหมูํบา๎น
36 โครงการหมุํบา๎นสะอาด ปลอดโรค  - สนบัสนนุใหช๎ุมชนพึง่พาตนเองได๎ ปอูงกันตนจากโรคตํางๆ
37 โครงการปอูงกันลูกน้ ายุงลาย  - สนบัสนนุใหป๎ระชาชนรักษาความสะอาดบริเวณบา๎น
38 โครงการจัดสร๎างสวนสาธารณะ  - จัดใหท๎กุหมูํบา๎นมีสวนสาธารณะเพือ่เปน็สถานทีพ่กัผํอน
39 โครงการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน  - จัดฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกับสมุนไพรเพือ่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
40 โครงการจัดอบรมจิตอาสาหมูํบา๎น  - จัดฝึกอบรมจิตอาสาเพือ่พฒันาศักยภาพในการท างาน อสม. อปพร. กลํุมสตรี
41 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุและรักษาส่ิงแวดล๎อม  - จัดฝึกอบรมผ๎ูน าและประชาชนเพือ่ใหค๎วามร๎ูในการปอูงกันไฟปาุ การด าเนนิการดับไฟ และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล๎อม
42 โครงการสนบัสนนุทกุครอบครัวเรือน มีน้ าสะอาด อุปโภค บริโภค  - จัดฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู การจัดหาน้ า สนบัสนนุภาชนะกักเก็บน้ า
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43 โครงการปอูงกันและแก๎ไขโรคระบาดในสัตว์  - เทศบาลจัดบริการฉีดวัคซีนและรักษาโรคในสัตว์เล้ียงของประชาชน
44 โครงการภูมิปญัญาทอ๎งถิน่  - สนบัสนนุทกุหมูํบา๎นอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาทอ๎งถิน่
45 โครงการอนรัุกษ์ศิลปะวัฒนธรรม  - สนบัสนนุใหป๎ระชาชนเหน็ความส าคัญของวัฒนธรรมตํางๆ

12

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวน้อย หมูท่ี่ 5 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากปากทางเข้าหมู่บา้น ถึง หมู่บา้น กว้าง 5 เมตร ยาว 403 เมตร สูง 0.20 เมตร 
2 โครงการเสียงตามสาย  - วางระบบเสียงตามสายรอบหมู่บา้น
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากทางออกหมู่บา้น ถึง ถนนไปบา้นดอนกอย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.20 เมตร 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายศรีทน ถึงบา้นนายเสง่ียม กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร สูง 0.20 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายวชิรา ถึงบา้นนายสุริยา ปตัตา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายเฉลิมชัย ถึงบา้นนายนพวัน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร
7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้คอนกรีตรอบหมู่บา้น  - รอบหมู่บา้น กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.30 เมตร
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสู่พื นทีห่นองซุงแข้  - กว้าง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
9 โครงการก่อสร้างถนนสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายทองอิน ถึงนานายผานมา กว้าง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
10 โครงการก่อสร้างถนนสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายพอดี ถึงนานายจ้านงค์ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
11 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายศรีทน ถึงบา้นนายเสง่ียม ยาว 70 เมตร
12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายจ้านงค์ ถึงบา้นนายศรีทน ยาว 70 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายบญุเอก ถึงบา้นนายจ้านงค์ ยาว 400 เมตร
14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายค้าแปลง ยาว 350 เมตร
15 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายแสงจันทร์ ยาว 500 เมตร
16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร
17 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร
18 โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้นกั นล้าน า้อูน(โดยหนิแม่ลัง)  - กว้าง 4 เมตร สูง 6 เมตร  ยาว 40 เมตร บริเวณหลังเคร่ืองสูบน า้ด้วยพลังงานไฟฟา้
19 โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร  - บริเวณหลังคลองส่งน า้ตลอดสาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1500  เมตร 
20 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์นองซุงแข้ เพือ่การทอ่งเทีย่ว  - ปลูกต้นไม้  500 ต้น ก่อสร้างศาลาพกัร้อน 2 หลัง หอ้งน า้ 2 หลัง
21 โครงการก่อสร้างแนวเขตพื นทีส่าธารณะหนองซุงแข้  - ระยะทาง 4,000 เมตร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร  - นา อ.มงคล - หนองตาสาลีกว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 1 เมตร
23 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายวิสุทธ์ิ - นานายสุริยา ระยะทาง 1,500 เมตร
24 โครงการจัดซื อเคร่ืองสูบน า้ด้วยพลังงานไฟฟา้  - 1 เคร่ือง พร้อมปรับปรุงระบบ
25 โครงการปรับปรุงคลองส่งน า้  - ระยะทาง 2,000 เมตร
26 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร ตลอดสายคลองส่งน า้  - ระยะทาง 2,000 เมตร
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างต้าบล  - บา้นนาซอน - บา้นดอนสัมพนัธ์ (ต.หนองลาด)  กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
28 โครงการเคล่ือนย้ายเสาไฟฟา้ออกจากถนน  - ปากทางเข้าบา้นนาซอน
29 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ชุมชน  - บริเวณหนองซุงแข้ พื นที ่2 ไร่ 
30 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง  - บา้นนาซอน - บา้นดอนกอย
31 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บา้น  - เทพื น ท้ารั วรอบบริเวณ
32 โครงการจัดสร้างเรือ 30 ฝีพาย ระดับต้าบล  - งบประมาณ 100,000 บาท
33 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนเส้นทางเข้าบ้านนาซอน ม.6 - บ้านดอนกอย ม.2 - ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
34 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนบา้นนาซอน ม.6 - หนองซุงแข้ - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร
35 โครงการไฟฟา้สัญญาณจราจรทางเข้าหมู่บา้น  - 1 จุด
36 โครงการจัดสร้างกระจกจราจรเตือนส่ีแยก  - 4 จุด
37 โครงการสนบัสนนุงานประเพณีต่างๆ
38 โครงการขุดลอกหนองซุงแข้
39 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังมาตรฐาน บา๎นนาซอน ถึง บา๎นดอนสัมพนัธ์  - ระยะทาง 500 เมตร

(หนองลาด)

14

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน...นาซอน...หมูท่ี่…6...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายเส้ียน ถึง สวนยาง 1,000 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพ  - สถานทีก่ํอสร๎าง ปาุช๎า ใช๎ประโยชนส์ามหมูํบา๎น (บา๎นโนนทรายค า บา๎นโนนทรายทอง บา๎นโนนส าราญ )
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายวาส - วัดปาุ ระยะทาง 235 เมตร
4 โครงการปรับพืน้ทีห่นา๎ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - ถมที ่ปรับภูมิทศ๎น์
5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นายสมยศ - วัดปาุ ระยะทาง 50 เมตร
6 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - เพือ่เปน็แหลํงผลิตน้ าประปาหมูํบา๎น
7 โครงการติดต้ังไฟฟาูอัตโนมัติ  - 5 จุด
8 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายทองดี - หว๎ยเตย
9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและขยายเขต  - เพิม่เติม 3 จุด ระยะทาง 1,000 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ระยะทาง 15,00 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบหมูํบา๎น  - ระยะทาง 3,000 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูํบา๎นและทีส่าธารณะ
13 โครงการปรับปรุงทีดิ่นสาธารณะ  - ถมทีส่าธารณะข๎างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กว๎าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร
14 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงไกํพนัธ์ุพืน้เมือง
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมเกษตรกร  - เล้ียงไกํพืน้เมือง ท าสวนพริก ปลูกผัก
16 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงโค - กระบอื  - สํงเสริมการเกษตรและอนรัุกษพนัธ์ุโค กระบอื
17 โครงการสนบัสนนุเล้ียงไกํพนัธ์ุไขํ  - 125 ครัวเรือน
18 โครงการขยายเขตไฟฟาูสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - วัดปาุ ถึง นานายเส้ียน 
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื นทีก่ารเกษตร  - ระยะทาง 3,000 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน...โนนทรายค า...หมูท่ี่…7...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายแพง ศรีลาราช ถึง นานายทองวรรณ์ ล้ าเลิศ ระยะทาง 2,500 เมตร

 - จากนานายร าพงษ์ สอนสมนกึ ถึง นานายประมวล ศรีลาราช ระยะทาง 1,200 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎นทัง้ระบบ  - ประปาหมูํบา๎นแหงํที ่2 สถานทีต่ลาดกลาง หมูํ 8
3 โครงการวางทอํระบายน้ าและถมดิน  - ตลาดหลาง หมูํ 8
4 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าแบบตัวยู  - จากบา๎นนางวันทอง จันทร์สิริวงศ์ ถึง บา๎นนางพสิมัย บตุราช

 - จากบา๎นายอุทศิ ค่ าคูณ ถึง บา๎นนายร าพงษ์ สอนสมนกึ
 - จากบา๎นนายสมถวิล ฉลาดเลิศ ถึง บา๎นายแดง ค ารินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 - จากบา๎นนางทนัใจ ไชยวุฒิ ถึง บา๎นนางสาวอัศลา สอนค า
 - จากบา๎นนายสมาน บตุราช ถึง บา๎นนางจุรี บตุรราช

5 โครงการไฟฟาูอัตโนมัติรอบหมูํบา๎น  - 7 จุด
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 1 แหงํ บอํเดิมเล็กและต้ืนเขิน จ านวนเนือ้ที ่1 ไรํ
7 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ าเพือ่การเกษตร  - 3 หมูํบา๎น(บา๎นโนนทรายค า บา๎นนโนนทรายทอง บา๎นโนนส าราญ )

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน...โนนทรายทอง...หมูท่ี่…8...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากวัดบญุไสว ถึง นานายค าบอง ระยะทาง 500 เมตร
2 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - บา๎นนายสมพร พรอินทร์ ถึงนานางใบศรี ถึงนานายไกวสนกุ
3 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวํางภายในหมุํบา๎น  - 10 จุด ในบริเวณหมูํบา๎น
4 โครงการกํอสร๎างถนนสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานางอรพนิ ถึงนานางกงใจ ระยะทาง 600 เมตร

 - นานางอรพนิ ถึงนานางสํงศรี ถึง นานายขวัญชัย ระยะทาง 500 เมตร
 - นานางบญุมี ถึง นานางใบศรี ถึง ล าหว๎ยไรํ ระยะทาง 1,500 เมตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงสูง  - นานายกมล ถึงนายบญุน า ระยะทาง 2,000 เมตร
6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ฉางข๎าวหมูํบา๎น ถึงบา๎นนายวิทยา ระยะทาง 100 เมตร

 - นานายไกวสนกุ ถึง บา๎นานทกัษิณ ระยะทาง 400 เมตร
 - บา๎นนายบญุมี ถึง นานายสใพร ระยะทาง 100 เมตร
 - ถนนสายบา๎นบวั บะฮี - วัดปาุบญุไสว ระยะทาง 500 เมตร

7 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - 1 เส๎นทาง
8 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพ  - กลํุมเล้ียง โค กระบอื

 - กลํุมแปรรูปอาหาร
 - ฝึกซํอมเคร่ืองยนต์เล็ก เคร่ืองตัดหญ๎า

9 โครงการกํอสร๎างรํองบายน้ าคอนกรีตมาตรฐาน  - บา๎นนายลองถึงบา๎นนายสมพร ระยะทาง 150 เมตร
 - บา๎นนายวิทยา ถึง บา๎นนายสมพร ระยะทาง 500 เมตร
 - บา๎นนายค าพล ถึง บา๎นนางกฤษณา ระยะทาง 100 เมตร
 - บา้นนางพทุธา ถึง บา้นนายนาททีอง ระนะทาง 50 เมตร
 - บา๎นนางหล้ า ถึง บา๎นนายบญุเลิศ ระยะทาง 100 เมตร
 - ศาลาริมทาง ถึง บา๎นนางวรรณิศา ระยะทาง 200 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวใหมพั่ฒนา...หมูท่ี่…9...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันท์ีส่าธารณะ  - ปรับภุมิทศันร์อบๆสระน้ าสาธารณะประโยชน์
11 โครงการขชุดลอกล าหว๎ยบอนตอนบน  - ขุดลอกล าหว๎ยบอนตอนบน ลึก 3 เมตร กว๎าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร
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บ้าน…บัวใหมพั่ฒนา...หมูท่ี่…9...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการสร๎างรํองระบายน้ า  - จากบา๎นนายยุทธศักด์ิ ศรีมุกดา ถึง บา๎นนายประสิทธ์ิ ภักดี กว๎าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร
2 โครงการไฟฟาูสํองสวํางภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 40 จุด
3 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากทีดิ่นของนางเพญ็แข ถึง นานายชูศักด์ิ ระยะทาง 120 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายเฉลียว ถึงนานายเช็มพร ระยะทาง 1,000 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายชัยลพ ถึง นานายอุดมพร ระยะทาง 1,000 เมตร
6 โครงการกํอสร๎าถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตรง  - นานายสุริยา ถึง นานายประสพ ระยะทาง 700 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายยุทธศักด์ิ  ถึง บา๎นนายอุทยั กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
8 โครงการขยายเขตทอํเมนประปา  - จากนานางชวน ถึง บา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากทีดิ่นนายพพิฒัน ์ถึง ส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,000 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  - ฝายคอนกรีต กว๎าง 20 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายเผด็จชัย ถึงบา๎นนายประสพ ระยะทาง 130 เมตร
12 โครงการถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากหนองนาบวั ถึง นานายวิสิทธ์ิศักด์ิ ระยะทาง 500 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนางสาวองํุน ถึง บา๎นนายไพวรรณ ระยะทาง 1,000 เมตร
14 โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเอนกประสงค์  - สนามกีฬาประจ าหมูํบา๎น จ านวน 1 แหงํ
15 โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะประจ าหมูํบา๎น  - สวนสาธารณะ 1 แหงํ บริเวณใกล๎กับโรงปุย๋ข๎างล าน้ าอูน
16 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายเนยีงศักด์ิ ถึงบา๎นนายรักษ์พรม ระยะทาง 500 เมตร
17 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋ กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร 
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายวิสิทธ์ิศักด์ิ ถึงบา๎นายสุภาพ กว๎าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
19 โครงการสนบัสนนุกลุ่มเลี ยงปลาในกระชัง  - บริเวณล้าน า้อูน งบประมาณ 100,000 บาท
20 โครงการอุดหนนุกลํุมจักสาน  - งบประมาณ 50,000 บาท
21 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - 2 แหงํ พร๎อมอุปกรณ์
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการปลูกปาุชุมชน  - ขอรับการสนบัสนนุกล๎าไม๎ สถานทีส่ านกัสงฆ์ดอนแก๎ว
23 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  - ปรับปรุงทัง้ระบบ
24 โครงการสนบัสนนุผ๎าย๎อมคราม  - งบประมาณ 100,000 บาท พร๎อมดรงเรือน
25 โครงการซ๋อมแซมเสริมผิวจราจร  - ถนนเพือ่การเกษตรทกุสาย
26 โครงการกํอสร๎างถนนสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - เลียบหว๎ยบอนตอนบนถึงตอนลําง กว๎าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
27 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  - กํอสร๎างด๎วยกระสอบทราย จากล าหว๎ยบอน ถึงนานายเฉลียว ถึงนานายจ าลอง กว๎าง 2 เมตร
28 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บริเวณนานายปราโมทย์ จันฤาไชย กว๎าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 2.50 เมตร
29 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารูปตัวยู  - บา๎นายประวิม ราชวงศ์ ถึงบา๎นนายสมัย สุราษฎร์ ระยะทาง 500 เมตร
30 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากสะพานหว๎ยบอน ถึง ทีน่านายวีระศักด์ิ ระยะทาง 1,300 เมตร
31 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายพพิฒัน ์ถึงส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,300 เมตร
32 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายพพิฒัน ์ถึงส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,300 เมตร
33 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา - วัดปาุดอนแก๎ว กว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
34 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา ถึง ปาุช๎า กว๎าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร
35 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา ถึง บา๎นนางยุมณี กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
36 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปดิในชุมชน  - 10 จุด
37 โครงการกํอสร๎างถนนคตอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายอาทพิย์ ถึงบา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
38 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอาทพิย์ ถึงบา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
39 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎น  - ติดต้ังระบบใหมํ 1 แหงํ (ทีดิ่นนางเพญ็แข อุทศิให๎)
40 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนบา๎นสวํางพฒันา ถึง บา๎นนายเนยีงศักด์ิ กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร
41 โครงการสนบัสนนุเคร่ืองสูบน า้  - 3เคร่ือง
42 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋  ระยะทาง 3,000 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
43 โครงการกํอสร๎างฝายหว๎ยบอน  - ใต๎สะพานหว๎ยบอน กว๎าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร
44 โครงการฝายน้ าล๎นล าน้ าอูน  - กว๎าง 35 เมตร ยาว 6 เมตร
45 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง  - ถนนระยะทาง 2,700 เมตร
46 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนางพมุาลี ถึง บา๎นนางบรุากร ระยะทาง 50 เมตร
47 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนางประคิน ระยะทาง 70 เมตร
48 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนายปราโมทย์ ระยะทาง 70 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการไฟฟาูสํองสวํางภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 10 จุด
2 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนายครศักด์ิ ถึงบา๎นนางยุพนิ ระยะทาง 350 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากบา๎นนายสุริยา บา๎นนางนุมํ ระยะทาง 400 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนายสิทธ์ิ ถึง บา๎นนางหวันใจ ระยะทาง 400 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนางนงค์ ถึง บา๎นนายร าไพ ระยะทาง 350 เมตร
6 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนางนงค์ ถึง บา๎นนายร าไพ ระยะทาง 350 เมตร
7 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากเทศบาลต าบลบวัสวําง ถึง นานายประสิทธ์ิ ระยะทาง 800 เมตร
8 โครงการขุดเจาะบอํบาดาลเพือ่การเกษตร  - 10 บอํ
9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังรอบสระหว๎ยฝาย  - ระยะทาง 1,500 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระหว๎ยฝาย  - ระยะทาง 250 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานางหมายจันทร์ ถึง นานายชัยเพชร ระยะทาง 800 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายชูชาติ ถึง นานายชัยเพชร กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายสกล ถึงบา๎นนายจรูญ ระยะทาง 200 เมตร
14 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากข๎านนายมีชัย ถึงสวนนายสนกุ กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
15 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสัตเนตร ถึง บา๎นนายสวําง ระยะทาง 250 เมตร
16 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบวัแก๎วธาน ีถึง ส านกังานเทศบาลต าบลบวัสวําง
17 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ  - เคร่ืองจักสาน ทอเส่ือ ท าหมวก เล้ียงไกํพืน้เมือง ทอผ๎า เงินทนุหมุนเวียน 60,000 บาท
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - บา๎นนายโชติ ถึง บา๎นนายประไมล์ ระยะทาง 350 เมตร
19 โครงการปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในหมูํบา๎น  - ระยะทาง 5,000 เมตร
20 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวจราจร  ถนนลูกรังสุ่พื นทีก่ารเกษตร  - จากนานายชูชาติ ถึงนานายชัยเพชร ระยะทาง 800 เมตร
21 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากส านกัสฃฆ์บวัทองวนาราม ถึง ทีน่านางวิเรศ ระยะทาง 800 เมตร

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวทอง...หมูท่ี่…11...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการปรับปรุงพนัธ์ุ โค กระบอื  - การผสมเทยีม โค กระบอื
23 โครงการขยายเขตทอํเมนประปา  - จากบวัแก๎วธาน ีถึงส านกังานเทศบาลต าบลบวัสวําง
24 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - บา๎นนายโชติ ถึง บา๎นนายวิทวัส ระยะทาง 400 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวทอง...หมูท่ี่…11...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการไฟฟาูสํองสวํางอัตโนมัติ  - 15 จุด
2 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายประหยัด แสนไชย ถึงบา๎นนายสมชัย ศรีลาราช ระยะทาง 800 เมตร

 - จากบา๎นนายเรืองศิลป ์ค ารินท ์ถึงบา๎นนางสมเพศ จันทะวงศ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนายชัยญา จันทะวงศ์ ถึงบา๎นนางถัน หงษ์ทอง ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนางสมพงษ์ จันทะวงศ์ ถึงบา๎นนายณรงค์ ชํางค า ระยะทาง 1,500 เมตร

3 โครงการตํอเติมอาคารเอนกประสงค์  - ตามแบบแปลนเทศบาล
4 โครงการปรับภูมิทศันบ์ริเวณหนองหวาย  - กํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร
5 โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพ  - 1 แหงํ สถานทีป่าุช๎า (มีผ๎ูใช๎ประโยชน ์3 หมูํบา๎น ม.7,ม.8,ม.12)
6 โครงการฟืน้ฟรูะบบนเิวศนป์าุชุมชนและแหลํงน้ าธรรมชาติ  - จัดหาพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกบ สัตว์น้ า ปลํอยคืนเปน็การฟืน้ฟรูะบบนเิวศนแ์ละเปน็แหลํงอาหารของประชาชน
7 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายปราโมทย์ ถึง ปาุช๎า ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบา๎นนายสายัน ถึงนานางจันทรา ระยะทาง 800 เมตร
 - จากบา๎นนางสาวกองแก๎วถึง สะพานบา๎นสวําง ระยะทาง 1,000 เมตร

8 โครงการกํอสร๎างทีอ่ํานหนงัสือพมิพป์ระจ าหมูํบา๎น  - ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบวัสวําง
9 โครงการอนรัุกษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - อบรมใหค๎วามร๎ูกับเยาวชน สนบัสนนุงบประมาณในด๎านการอนรัุก์ประเพณี วัฒนธรรมตํางๆ เชํน ด๎านภูมิปญัญา ความเชื่อ
10 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูํบา๎นทัง้ระบบ  - ด าเนนิการใหมํทัง้ระบบและอุปกรณ์ทกุชิ้น
11 โครงกรฝึกอบรมกลํุมอาชีพ  - อบรมชํางตัดผม การท าขนม สมุนไพร
12 โครงการขุดเจาะบอํบาดาลน้ าลึกเพือ่การเกษตร  - 5 บอํ เพือ่การเกษตร
13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  - บา๎นนายสีคาน ภาษี  ถึงบา๎นนางม๎อน ศรีลาราช ระยะทาง 100 เมตร

 -บา๎นนายชมชื่น ศรีลาราช ถึงปาุช๎า ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนายแจํมจันทร์ ถึง หนองหวาย ระยะทาง 2000 เมตร
 - จากศาลาประชาคม ถึง บา๎นนางคณาพร ระยะทาง 500 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…โนนส าราญ...หมูท่ี่…12...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
14 โครงการขยายคลองสํงน้ าเพือ่การเกษตร  - นานายดี โพธิน ีถึงนานายค าสอน ชํางค า  ระยะทาง  1,000 เมตร

 - นานายแจํมจันทร์ อินทะวงศ์ ถึงนานายสมัย จันทะวงศ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
15 โครงการขุดลอกหนองหวาย  -  เนือ้ที ่210 ไรํ 
16 โครงการขุดลอกล าหว๎ยสายต๎นไฮ  - กว๎าง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร
17 โครงการขุดลอกหนองขอนแกํน  - เนือ้ที ่5 ไรํ
18 โครงการขุดลอกหนองเสือหยิก  - เนือ้ที ่8 ไรํ
19 โครงการกํอสร๎างโรงเรือนผ๎าย๎อมคราม  - 1 แหงํ 
20 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพปลูกหมํอนเล้ียงไหม ทอผ๎า  - ขอรับการสนบัสนนุเงินทนุหมุนเวียน วัสดุอุปกรณ์ ความร๎ูเกี่ยวกับการผลิตและบริหารจัดการ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…โนนส าราญ...หมูท่ี่…12...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการตํอเติมตลาดสด  - กว๎าง 11 เมตร ยาว 4 เมตร ด๎านหนา๎อาคาร พร๎อมด๎านข๎าง กว๎าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางแหวน ถึง จุดด าเนนิการ กว๎าง5 เมตร ยาว 50 เมตร
3 โครงการขยายไฟฟาูสํองสวํางอัตโนมัติ  - จ านวน 6 จุด
4 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ปรับปรุง ขยายเขตเสียงตามสาย  - บางพืน้ีข่องหมูํบา๎นทีรั่บขําวสารไมํชัดเจน 
5 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุเส๎นในเขตพืน้ทีบ่า๎นบวัหลวง
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายอู๎ด ถึง นานางราตรี กว๎าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
7 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - ระยะทาง 3,000 เมตร แบบมีฝาปดิ
8 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายประสิทธ์ิ ถึงนานายบญุน า ระยะทาง 300 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - บริเวณล าหว๎ยวังอีเหลา จากเส๎นทางไปบา๎นสวําง ถึงทีน่านางดารา กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในหมูํบา๎น  - ในเขตพืน้ทีใ่กล๎ตลาดบวัหลวง
11 โครงการปรับปรุง ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ทกุสายทีช่ ารุดในหมูํบา๎น
12 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุสายทียั่งไมํด าเนนิการ
13 ดครงการขอรับการสนบัสนนุจัดซ้ือ เก๎าอี้ เต๎นท์  - เพือ่ใช๎ในกิจกรรมตํางๆของหมูํบา๎น
14 โครงการขุดลอกล าหว๎ย  - ล าหว๎ยทกุสาย
15 โครงการสนบัสนนุ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า  - 5.3 แรงม๎า จ านวน 3 เคร่ือง
16 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอาเนตร ถึงบา๎นนายสาเนตร ระยะทาง 80 เมตร
17 โครงการขอรับการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาหมูํบา๎น
18 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนายอู๎ด ถึงนานางราตรี ระยะทาง 200 เมตร
19 โครงการสนบัสนนุกลํุมสตรี  - ชุดฟอร์ม 20 ชุด
20 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ  - กลํุมอาชีพเกษตรกร
21 โครงการจัดท าปาูยเตือน  - เตือนเขตหวงหา๎มปาุชุมชน จ านวน 10ปาูย
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ า  - ถังเก็บน้ า 4 ถัง ติดต้ังบริเวณปาุช๎าชุมชนบา๎นบวั
23 โครงการาขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากทีน่านางมณีทอง ถึงทีน่านางละมัย ระยะทาง 800 เมตร
24 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาภายในหมูํบา๎น  - ระยะทาง 1,000 เมตร
25 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากเส๎นทางบา๎นสวําง ถึงทีน่านายทองลา ระยะทาง 800 เมตร
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