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แผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 เทศบาลต าบลบัวสว่างจึงจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) ขึ้น เพื่อให้การบริหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของประชาชน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและงบประมาณที่วางไว้ในห้วงระยะเวลาสามปี 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบัวสว่าง แผนชุมชน และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน บูรณาการ      
การท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปี 
3. เพ่ือแสดงโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินงานในห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม         

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ก าหนดแนวทางการพัฒนา และจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
 จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง แผนพัฒนาชุมชนและน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยใช้รูปแบบเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี มีองค์ประกอบดังนี้ 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  
 ส่วนที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี  
 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี  
 ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา

ทบทวน        น าโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8 – 2560) น ามาปรับปรุง ก าหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ จัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ และสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี       
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปี เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  
 ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แจ้งให้หน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบ 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบในห้วงระยะเวลาสามปี  
 3. สามารถบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และประหยัดงบประมาณ       
ในการด าเนินการ 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

 

ค าขวัญต าบลสว่าง 
สิมโบราณวิหารเลิศ 
แดนเกิดอริยสงฆ์ 
ดงศิลาแลงก าแพงหิน 
ภูไทถ่ินมัดหมี่งาม 
ปุาทามหนองซุงแข้ 
มอดินแดงงามแท้ 
ล่องแพล าน้ าอูน 

อาณาเขตของต าบลสว่าง 
  ต าบลสว่างตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอพรรณานิคม  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพรรณานิคม  
ประมาณ 25 กิโลเมตร   ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร    36   กิโลเมตร   มีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ต าบลเชิงชุม      อ าเภอพรรณานิคม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม 
 พื้นที่ 
  ต าบลสว่างมีพ้ืนที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,875 ไร่ 
  โดยมีพ้ืนที่การเกษตร  ประมาณ 26,727 ไร่  

ภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่ราบ มีความลาดต่ าจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ ซึ่งเป็น     

ที่ราบลุ่มริมห้วยอูน บางปีในฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ าท่วม นอกจากล าห้วยอูนแล้วยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติอีก 
เช่น ล าห้วยปลาหาง ห้วยวังอีเหลา ห้วยผักหนามฯลฯ และยังมีหนองน้ าอีก เช่น หนองซุงแข้ หนองนาแซง 
หนองฟูาผ่าฯลฯ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า, ล าห้วย มีจ านวน    2   สาย ที่ส าคัญ คือ ล าน้ าอูน , ล าปลาหาง และแหล่งน้ าอ่ืนๆ 
ได้แก่ 

 1.หนองหมาน้อย     15.หนองมะกิด 
2.หนองเปุง       16.หนองห้วยบอน 

 3.หนองสนมใหญ่     17.หนองกลางน้อย 
 4.หนองห้วยค าวังเปือย    18.หนองหวาย 

 5.หนองห้วยอีเหลา    19.หนองกอหญ้าแพรก 
 6.หนองนาบัว       20.หนองจาน  
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 7.หนองสนมน้อย    21.หนองเบ็น 
 8.หนองแวง     22.หนองหมาเถาะ 
 9.หนองปะกุง        23.หนองเข่ือนขา 
 10.หนองคลอง     24.หนองฟูาผ่า 
 11.หนองซุงแข้     25.หนองห้วยวังนอง 
 12.หนองกุดหอย     26.หนองเลา 
 13.หนองหอย         27.หนองหน่อข่า 

14.หนองอูนหลง       
ทรัพยากรป่าไม้ 

1. ปุาทาม มีลักษณะเป็นทุ่งนา มีต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบในพ้ืนที่บ้านนาซอน  หมู่ 6,
บ้านโนนทรายค า หมู่ 7, บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10,บ้านโนนส าราญ หมู่12 

2. ปุาโคก (ปุาแดงหรือปุาแพะ)มีลักษณะต้นไม้ขึ้นไม่หนาทึบและมีหญ้าใบหนาขึ้นปะปน   
อยู่ทั่วไป พบในพ้ืนที่ บ้านสว่าง หมู่ 1,บ้านดอนกอย หมู่ 2, บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3, บ้านบัว
ใหม่พัฒนา หมู่ 9 

3. ปุาชุมชน มีลักษณะเป็นปุาไม่ค่อยรกทึบ มีพืชที่เป็นอาหารได้ข้ึนอยู่ตามฤดูกาล        
เช่นเห็ด ดอกกระเจียว หน่อไม้ เป็นต้น นับได้ว่าเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์มากในท้องถิ่น    
จึงเป็นแหล่งอาหารของประชาชน  พบในพ้ืนที่ บ้านสว่าง หมู่ 1,   บ้านดอนกอยหมู่ 2, 
บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3,บ้านบัวน้อย หมู่ 5 ,บ้านค าประมง หมู่ 7,    บ้านโนนทรายทอง     
หมู่ 8,บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9,บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10 

มีจ านวน   13 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่ง รายช่ือ 

1 บ้านสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายยนต์สวัสดิ์ ลุนจักร์ 
นายพรสวรรค์  โทวะดี 
นายสมพร  ค าชนะ 

2 บ้านดอนกอย ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายบุญล้วน  ศรีกุลกิต 
นายทะรุง  จันปลิว 
นายอ านวย นะรินทร์ 

3 บ้านบัวใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายประสาน  พรอินทร์ 
นายประวิทย์  ทุมกิจจะ 
นายประยงค์  สุธรรมวิจิตร 

4 
 
 

บ้านค าประมง ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายไพวรรณ์  ทิลารักษ์ 
นายวะดี  รูปพรม 
นายเทพพิทักษ์  พรหมอุดม 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่ง รายช่ือ 
5 บ้านบัวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายทองปาน   บาตดี 
นายปรีชา  สุราราช 
นายผิวพรรณ  พันธุ์กลาง 



  

 

6 บ้านนาซอน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายจ านงค์  วรดี 
นายจันทา  รูปพรม 
นายมนตรี  รูปพรม 

     7 บ้านโนนทรายค า ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายนคร  ศรีลาราช 
นายไพเราะ  ศรีผุย 
นายประมวล  ศรีลาราช 

8 
 

 
 
 

บ้านโนนทรายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายทองมา  ฉลาดเลิศ 
นายมนัส  ศรีลาราช 
นางบัวไล  แก้วธานี 

9 บ้านบัวใหม่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายธีรวุฒิ  บุญบาล 
นายสมพร  พรอินทร์ 
นายสมปอง  ชาติผา 

10 
 

บ้านสว่างพัฒนา 
 

 

ก านัน 
ผู้ช่วยก านัน 
ผู้ช่วยก านัน 

สารวัตรก านัน 
สารวัตรก านัน 

นายสุภาพ  มาตราช 
นายสุชาติ  ศรีศักดิ์สงคราม 
นางอรสา  รุ่งเรือง 
นายสงบ  สุราษฎร์ 
นายสมพงษ์  เวกสูงเนิน 
 

11 บ้านบัวทอง             ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายไชยวุฒิ ทุมกิจจะ 
นายประสิทธิ์ ลุนจักร 
นายมานพ อุปรี 

12 บ้านโนนส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

อารมย์ สอนสมนึก 
นายดาบกล้า แก้วเหล็กไหล 
นายคะนึง  สอนสมนึก 

13 บ้านบัวหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นายประไพ  สอนวงษา 
นายสว่าง  ก้อนแพง 
นางวนิดา  จิตอาคะ 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
จ านวนครัวเรือนและประชากร 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 

1 สว่าง 190 381 408 789 
2 ดอนกอย 208 470 511 981 
3 บัวใหญ่ 275 281 557 559 
4 ค าประมง 69 148 109 247 
5 บัวน้อย           210 398 422 820 
6 นาซอน 83 141 162 303 
7 โนนทรายค า 127 257 285 542 
8 โนนทรายทอง 77 160 187 348 
9 บัวใหม่พัฒนา 88 177 171 342 
10 สว่างพัฒนา 117 250 240 490 
11 บัวทอง 205 380 420 800 
12 โนนส าราญ 137 284 261 525 
13 บัวหลวง 124 214 257 472 

รวม 1,791 3,535 3,695 7,230 
สถานศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน   4 แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน   1 แห่ง 
  โรงเรียนอาชีวศึกษา    จ านวน  1 แห่ง 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  1 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         จ านวน  5 แห่ง 

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด/ส านักสงฆ์/ส านักปฏิบัติธรรม  จ านวน  15 แห่ง 
  ศาลปูุตา     จ านวน   1 แห่ง 
 
สถานที่ท่องเที่ยว    จ านวน  2 แห่ง 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผามอดินแดง 
  อ่างเก็บน้ าค าประมง   
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สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านบัวใหญ่  จ านวน   1 แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน   2 แห่ง 
  อาสาสมัครสาธารณสุข   13 หมู่บ้าน   จ านวน  130 คน  
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า     ร้อยละ  100 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจ    จ านวน  1 แห่ง 
  สมาชิก อปพร. 13 หมู่บ้าน    จ านวน  158 นาย 
  ทีมกู้ชีพ     จ านวน  1 ทีม  
การบริการพื้นฐาน 
  มีเส้นทางหลักเข้าสู่อ าเภอ  2  เส้นทาง  คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน – อากาศ (ทางหลวง
จังหวัดสาย 3315 )  ระยะทาง  35  กิโลเมตร  และเส้นทางถนนลาดยางสายบ้านบัวใหม่ – บะฮี  - อ าเภอ
พรรณานิคม  ระยะทาง  30  กิโลเมตร   
                                                                                                                                    

การโทรคมนาคม 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรสารชั่วคราว           จ านวน  1 แห่ง 
การไฟฟ้า 
  ไฟฟูาเข้าถึงทั้ง  13 หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอกับความจ าเป็นและความต้องการของราษฎร 
 เนื่องจากมีการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 
 

ศักยภาพในต าบล    
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 มวลชนจัดตั้ง  
   

กลุ่มสตรี     13   หมู่บ้าน     จ านวน  150 คน 
กลุ่มเยาวชน    13 หมู่บ้าน    จ านวน  500 คน 

 
 (1) การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
  - กลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมคราม  จ านวน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มจักสาน    จ านวน  3 กลุ่ม 
                
          (2) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอ าเภอ) 
  (2.1) การคมนาคมการติดต่ออ าเภอ ใกล้เคียงและอ าเภออ่ืนเส้นทางคมนาคมสะดวก  

 (2.2) มีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อระดับจังหวัด คืออ่างเก็บน้ าค าประมง บริเวณวัดค าประมง   
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผามอดินแดง 
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(2.3)  มีวัดซึ่งมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปูุหลวงสิม จัดตั้งขึ้น คือวัดสันติสังฆาราม เป็นที่
เคารพสักการะของชาวพุทธทั้งจังหวัดสกลนคร และท่ัวประเทศ  และ วัดค าประมงซึ่งมีการจัดตั้ง      
อโรคยาศาล รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง 

(2.4) มีหน่วยงานราชการที่ส าคัญ ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรสว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบัวใหญ่  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)  เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3  
                                         ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สว่าง 
2. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สว่าง 
3. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
4. โครงการส่งเสริม อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 
5. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
7.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
8.โครงการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 10.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
11.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
12.โครงการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ    
13.ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน 14.โครงการสนับสนุนการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
15.โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
16.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
17.โครงการส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี(วันลอยกระทง) 
18.โครงการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี 
19.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซุ้มรับเสด็จ – ซุ้มเทิดพระเกียรติ 20.โครงการปกปูองสถาบันของชาติ  
21.โครงการวันกตัญญู วันผุ้สูงอายุ  22.โครงการวันวิสาขบูชา  
23.โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 24.โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
25.โครงการส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า otop ผลผลิต
26.ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
27.โครงการสนับสนุนการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  
28.โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.สว่าง 
29.โครงการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน อบรม ศึกษาดูงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร   
อินทรีย์ ไร่นาสวนผสม การปศุสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
 30.โครงการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ต.สว่าง 
 31.โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 32.โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุง สร้างแนวเขต ดูแล รักษา คุ้มครองที่สาธารณะ  
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4.การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
34.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
35.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 36.โครงการขยายเขตประปา  
37.โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 
38.โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะอัตโนมัติ 39.โครงการขยายเขตไฟฟูา  
40.โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาไฟฟูา 
41.โครงการต่อเติม ขยาย ท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าสูบน้ า 
42.โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย 
43.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 
44.โครงการสนับสนุนการจัดท าผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน 
45.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
46.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
47.โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(จัดซื้อผ้าห่ม) 
48.โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ 
49.โครงการพัฒนาและปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
50.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
51.โครงการสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม การทุจริต คอรัปชั่น 
52.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
53.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 54.โครงการเทศบาลต าบลบัวสว่างเคลื่อนที่  
55.โครงการจัดท าแผนพัฒนา  56.โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง  
57.อุดหนุนอ าเภอพรรณนานิคม โครงการสนับสนุนงานกาชาดประจ าปี  
58.อุดหนุนอ าเภอพรรณนานิคม โครงการจัดงานพิธี 12 สิงหามหาราชินี  
59.อุดหนุนอ าเภอพรรณนานิคม โครงการจัดงานพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 
60.อุดหนุนอ าเภอพรรษนิคมตามโครงการรับบริจาคโลหิต 
61.โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข่าวสาร การซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
62.โครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น  
63.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
64.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
65.โครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับภูมิทัศน์ ทต.บัวสว่าง 
66.โครงการอบรมและสัมมนาบุคลากร 67.โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ต าบลสว่างน่าอยู่ 
พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรม 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
1.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
1.3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน 
1.4 การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
1.6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
2.2 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 จัดให้มี ส่งเสริม และบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
3.2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธาณูปการ 
4.2 การจัดท าผังเมือง  4.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   4.4 การบริการประชาชน  4.5 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม  
 4.7  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น  
 4.8 การจัดหาและพัฒนารายได้   4.9 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
                                                                                                                                                                                 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.นโยบายรัฐบาล 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 
กันยายน 2557 จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 
1) การปกป้องและเชิญสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี    
และปกปูองพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรฐานทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ 
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1) ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลให้ความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

2.2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ 

2.3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตยและประโยชน์ของชาติ 

2.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 
เศรษฐกิจหรืองสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 3.1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานและอาจ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

3.2)ปูองกันและแก้ไขปัญหากาค้ามนุษย์ 
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3.3)ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน    
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

3.4)เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงาน หรือกิจกรรม          
ที่เหมาะสม 

3.5)เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.6)จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนทั่วไป 
3.7)แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร และการรุกล้ าเขตปุาสงวน 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1)จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ 
4.2)ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
      4.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4.4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4.7) ทะนุ บ ารุง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
4.8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมสากล การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม

สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสุ่หลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน 

4.10) ปลูกฝังค่านิยม แลจิตส านึกท่ีดี ให้เยาวชนและประชาชน 
5) การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 5.1) วางรากฐานให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
 5.2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา  
 5.3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด 
 5.4) ปูองกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  
 5.5) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
 5.6) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น การอุ้มบุญ และการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
 5.7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข  
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6)การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.1) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จัดท าไว้ 
 6.2) น าหลักการส าคัญของการจัดงบประมาณรายจ่ายระจ าปีงบประมาณ และความพร้อมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 

6.3) กระตุ้นการลงทุนการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน      
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
 6.4) ดูแลรักษาเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  
 6.5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
 6.6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
 6.7) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายทางการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  
 6.8) แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาการขาดแคลนน้ าในบางฤดูกาล  
 6.9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุน  
 6.10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน  
 6.11) การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  
 6.12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  
 6.13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท  และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน                   

6.14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

6.15) ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 5 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อผลผลิต
จนถึงการแปรรูปส่งออก 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

6.17) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
6.18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานองเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน 
 7.2)พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ  
 7.3)พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน  
 7.4)เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน  
 7.5) ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
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 7.6)พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 8.1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้
ประชาชาติ 
 8.2)เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 8.3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 

8.4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 8.5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 
9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 9.1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และศรัทธาโดยให้
ความส าคัญในการแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 
 9.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 
 9.3)ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ 
 9.4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

9.5)เร่งรัดควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิต และบริโภคเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน 

 
10)การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
 10.1)ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น 
 10.2) ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก 
 10.3) ยกระดับในสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการในเชิงรุก ทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางมายังส่วนกลาง 
 10.4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  
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 10.5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
 10.6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 10.7) ส่งเสริมการสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อสอดส่อง เฝูา
ระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
11)การปรับปรุงกฎมายและกระบวนการยุติธรรม 
 11.1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่นๆท่ี
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือเฟูอต่อศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ 
 11.2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิดกว้างข้ึน 
 11.3) ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  

11.4) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการเร่งรัดการด าเนินคดี         
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผล 
 11.5)ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและปราบปราม     
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

ยุทธศาสตร์หลักท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีท้ังหมด 9 
ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยี ของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้ยามเม่ือจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝุต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559  
(ประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศและประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น)                                                            

วิสัยทัศน์  
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  
พันธกิจ  

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคม ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐโปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ(เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
5.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างความมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 5.2.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
 5.2.3 พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม 
 5.2.4 พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย 
 5.2.5 เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  
5.3 การส่งเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการด าเนินชีวิตในสังคมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
 5.3.2 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                    

5.3.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรร่วมกัน  
 5.3.4 เพ่ิมและปรับปรุงช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานภาครัฐ การ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ การจัดสรรทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
ภาครัฐ 
 5.3.5 ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วม
ในการพัฒนาสังคมไทย 

5.3.7 ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

5.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีระบบการ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
 5.4.6 สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมในการตราและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เข้มแข็ง   
 5.4.8 ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน 
 5.4.9 สนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่นและสังคมออนไลน์เพื่อ
เป็นพลังหนุนเสริมในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 5.2.1 พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม 
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 5.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถ
ศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5.2.4 พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถ
ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 
5.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.4.2 ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
 5.4.3 สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

               5.5 การเสริมสร้างความแข็งแรง 
 5.5.1เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้ทุกคนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต 
 5.5.2 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความเข้มแข็งภาคเกษตร  
ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
5.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
 5.3.1 สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและ
พลังงาน 
5.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
 5.5.2 ส่งเสริมให้เกษตรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 5.5.4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกัน 
 5.5.5 ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จากการเกษตรมา
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 5.5.6    สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน 
 5.5.7 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
5.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรกร 
 5.6.5 ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
5.7 การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
 5.7.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 5.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
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  5.1.2 ปรับโครงสร้างภาคบริการ 
  5.1.5 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 5.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 5.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.3.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ 
 5.3.2เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัย
พิบัติ                                                                                                                 

      5.6.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
 5.6.2 เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและ
ความร่วมมือภายในภูมิภาค 
 5.6.3 ร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่
ในโลก 
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 
 5.10.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น 
 5.10.2 สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี 
 5.10.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1.1 คุ้มครอง ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาไม้ และเขตอนุรักษ์ 
 5.1.4 เร่งรัดพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดินเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร 
 5.1.6 เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงทางอาหารและ
พลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน 

5.1.7 พัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแหล่งน้ าที่มีศักยภาพใน
การกักเก็บน้ าที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ า 
 5.1.10 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 
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5.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง 
 5.2.3 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคม 
และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
 5.2.4 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.3.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
 5.4.4 วางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
     5.4.5 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความ
พร้อม  
5.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
 5.7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการขยะและน้ าเสียชุมชน 
 5.7.5 พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ  
5.8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.แผนพัฒนาจังหวัด (ประกอบด้วยวิสัยทัศน์จังหวัด และประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี(พ.ศ.2557 – 2560) 
 ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด(positioning) 

1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. การค้า การลงทุน 
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

วิสัยทัศน์(vision) จังหวัดสกลนคร 
 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 
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พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจที่ 1 บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจที่ 2 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
พันธกิจที่ 3 ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  

ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร”อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกล” 
 อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดยการ
เกิด และท่ีอยู่อาศัย อันมีความหลากหลายเชื้อเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรืธาในศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงาน และ/หรือ 
มาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
 รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่ปฏิบัติงาน     
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักผูกพันกับ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยภูมิอากา ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหน
ความเป็นสกลนคร 
 ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย           
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพเป็นการท างานด้วยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร      
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง   
ดีงาม กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 เป้าประสงค์รวม   
 “เพ่ิมมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน”  
 ตัวช้ีวัด 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 
2. รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
3. จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 100 แปลง/ฟาร์ม  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

1.2 ส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร 
1.4 สร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรสู่อาเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 พัฒนาเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
2.4 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมนิเวศน์ 
2.6 พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และนักธุรกิจให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และสังคมสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง และสังคม
เข้มแข็ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
4.1 เฝูาระวังคุ้มครองพ้ืนที่ปุา อนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าเชิงบูรณาการด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาเพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของชุมชนที่ดิน
กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน  
4.3 วางแผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ านานานชาติ (หนองหาร) อย่างบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในหมู่ประชาชน  
5.2 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยและการสร้างความปรองดองสามัคคีในหมู่ประชาชน 
5.3 สนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารราชการจังหวัดสู่
ความเป็นเลิศ 
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5.5 พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความม่ันคง ความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5.6 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร                  
( พ.ศ. 2558 – 2560) 

 

4.1 วิสัยทัศน์( vision) จังหวัดสกลนคร 
“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
4.2 พันธกิจ  
 4.2.1 จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ าและไฟฟูา  
 4.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน  
 4.2.3 ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  

4.2.4 ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 4.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  4.2.6 ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.2.7 พัฒนาทองถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
อ่ืน  

 4.3 เปูาหมายการพัฒนา (เปูาประสงค)์ 
4.3.1 ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
4.3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.3.3 ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4.3.4 เพ่ือการวางแผนและการส่งเสริมการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
4.3.5 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.3.6 เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3.7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 

 4.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
4.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

  - การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
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- การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด สินค้าเกษตรและเชื่อมโยง
เครือข่าย 
- การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 
- การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
4.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
- การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
- การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขาพอย่างทั่วถึง 
4.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
- การพัฒนาการจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื  
 - การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4.4.5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความม่ันคง   
- การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
- การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
- การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
- การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2558 - 2561 
 (กลุ่มจังหวัดสนุก : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
วิสัยทัศน์ 
 “ เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้”  
เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
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เปูาประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 ปี มูลค่าฐาน
(Benchm
arking) 

               ค่าเปูาหมายรายรับป ี
2558 2559 2560 2561 

1.เกษตรกร
ก้าวหน้า 

มูลค่าเพ่ิม(ณ ราคาคงที่)ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตรเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 3(รวม 4 ปี 
ร้อยละ 12) 

2.9 เพ่ิมข้ึน 
3 

เพ่ิมข้ึน 
3 

เพ่ิมข้ึน 
3 

เพ่ิมข้ึน 
3 

2.การค้ามั่งค่ัง ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า ระหว่างประเทศ/
ร้อยละ 20 (ใช้ฐานปี 55 มูลค่า = 98,409.73 ล้าน
บาท 

5 เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

3.ท่องเที่ยว
ยั่งยืน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 (รวม 4 ปี ร้อยละ 20) 

5 เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

เพ่ิมข้ึน 
5 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น มีประเด็นการพัฒนา
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้เป็นหลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
 ประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วยการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมที่ส าคัญของกลุ่ม
จังหวัด ประกอบด้วย การพัฒนาการเกษ๖ร การเพ่ิมมูลค่าผลการผลิตการเกษตร และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยก าหนด
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
  
กลยุทธ์ 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
2. พัฒนาสินค้าด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
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เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน(Bench marking) 

                     เปูาหมายรายป ี
2558 2559 2560 2561 

1.พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
2.สินค้า
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
เกิด
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าเพ่ิม
(ณ ราคา
คงท่ี) ของ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ภาค
การเกษตร
เพ่ิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
3(รวม 4 ปี
ร้อยละ 12) 

2.9 เพ่ิมข้ึน 3 เพ่ิมข้ึน 3 เพ่ิมข้ึน 3 เพ่ิมข้ึน 3 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม รองรับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับพัฒนากิจกรรม พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม 
โดยได้ก าหนดเปูาประสงค์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ธรรมะ วัฒนธรรม 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
3. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
4. การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
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เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมาย

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน
(Benchmarking) 

                  เปูาหมายรายป ี

 
ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวกลุ่มสนุกแบบ
บูรณาการการเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 

 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว/(ร้อยละ 
20) 

 
5 (4,360 ล้าน
บาท) 

2558 2559 2560 2561 
5 5 5 5 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้  
 
ประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ โดยได้ก าหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
  
กลยุทธ์ 

1. กระตุ้นการค้าการตลาดและส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ OTOP, SMEs ของกลุ่มจังหวัดสู่
ความมั่งมีศรีสุข 

2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานสินค้า/บริการสู่สากล 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครับและเอกชนกลุ่มจังหวัด เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. พัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวกีฬา แรงงาน การศึกษา การคมนาคม

ขนส่ง และการสื่อสารมวลชนเชื่อมโยงในประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
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เปูาประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน
(Benchmarking) 

           เปูาหมายรายป ี
2558 2559 2560 2561 

1.เพ่ิมมูลค่า
การค้า
ระหว่าง 

1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศ/ร้อยละ 20 (ใช้ฐานปี 55 มูลค่า 
97,409.73 ล้านบาท 

5 5 5 5 5 

2.จ านวนสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล/(60 กลุ่ม/5
ผลิตภัณฑ์) 

15 กลุ่ม/5 
ผลิตภัณฑ์ 

15 
กลุ่ม/5 
ผลิตภั
ณฑ์ 

15 
กลุ่ม/5 
ผลิตภั
ณฑ์ 

15 
กลุ่ม/5 
ผลิตภั
ณฑ์ 

15 
กลุ่ม/5 
ผลิตภั
ณฑ์ 

3.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
otop /ร้อยละ 5 ของเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ใช้ฐานปี 
54 – 56 มูลค่า = 1,828,709,830 บาท 

5 5 5 5 5 

4.จ านวนครั้งที่มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐ/เอกชนของกลุ่ม
จังหวัด รวม 5 ครั้ง 

5 5 5 5 5 

2. สร้าง
ความสัมพัน
ธ์ที่ดีกับ
ประเทศ
เพ่ือนบ้าน
และจีนตอน
ใต ้

จ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้/
จ านวน 5 ครั้ง 

5 5 5 5 5 

 



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 10 2,675,000 4 395,000 4 395,000 18 3,465,000
 1.2 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 3 220,000 1 100,000 1 100,000 5 420,000
 1.3 การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการ และการสงเสริม 7 1,090,000 4 1,520,000 4 1,520,000 15 4,130,000
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส
ผูติดเช้ือเอดสและผูยากจน
 1.4 การสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค 5 285,000 5 285,000 5 285,000 15 855,000
 1.5 การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 4 65,000 2 20,000 2 20,000 8 105,000
 1.6 การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 11 670,000 9 510,000 9 510,000 29 1,690,000
และภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม 40 5,005,000 25 2,830,000 25 2,830,000 90 10,665,000

สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว เกษตรกรรม
 2.1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000
 2.2 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
 2.3 การสงสริมเกษตรอินทรีย  พัฒนาการผลิตทางเกษตร 4 80,000 4 80,000 4 80,000 12 240,000
และปศุสัตว

รวม 7 160,000 7 160,000 7 160,000 21 480,000

ป 2561 รวม 3 ปป 2559 ป 2560
 - 31 -



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
 3.1 จัดใหมี และการบํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียว 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
 3.2 การอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติ 4 1,980,000 1 10,000 1 10,000 6 2,000,000
สิ่งแวดลอม
3.3 การดูแลรักษาท่ีสาธาณะ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 7 2,190,000 4 220,000 4 220,000 15 2,630,000

 - 32 -
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า 56 58,098,000 18 6,860,000 18 6,860,000 92 71,818,000
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 4.2 การจัดทําผังเมือง 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
 4.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 435,000 5 85,000 5 85,000 16 605,000
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4.4 การบริการประชาชน 3 45,000 3 45,000 3 45,000 9 135,000
 4.5 การแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปช่ัน 3 190,000 3 190,000 3 190,000 9 570,000
 4.6 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 4 130,000 4 130,000 4 130,000 12 390,000
 4.7 การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
 4.8 การจัดหาและพัฒนารายได 2 38,000 2 38,000 2 38,000 6 114,000
 4.9 การพัฒนาองคกรและบุคลากร 13 3,570,000 6 655,000 6 655,000 21 4,880,000

รวม 89 62,526,000 43 8,023,000 43 8,023,000 175 78,572,000
รวมท้ังสิ้น 142 69,881,000 79 11,233,000 79 11,233,000 380 92,347,000

 - 33 -
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสงเสริมการศึกษา  ศพด.5แหง 150,000 150,000 150,000 เด็กมีสถานท่ีเรียนท่ีมี ทต.บัวสวาง
ในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง พัฒนาการเด็ก มาตรฐาน มีพัฒนาการท่ีดี

2 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ เครื่องเลน เพ่ือสงเสริมการศึกษา  ศพด.5แหง 100,000 100,000 100,000 เด็กไดรับการพัฒนา ทต.บัวสวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง พัฒนาการเด็ก ดานการศึกษา

มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน

3 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมการศึกษา 1 ครั้ง 45,000 45,000 45,000 เด็กไดรับการพัฒนา ทต.บัวสวาง
พัฒนาการเด็ก ดานการศึกษา

4 โครงการสงเสริม อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด. 100,000 100,000 100,000 เด็กและนักเรียนไดรับ ทต.บัวสวาง
อาหารเสริม(นม) ใหแก ศพด./โรงเรียน ดานโภชนาการ โรงเรียน สารอาหารตามหลัก

โภชนาการ
5 โครงการปรับพ้ืนท่ีบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.7 เพ่ือสงเสริมการศึกษา 1 แหง 700,000  -  - เด็กมีสถานท่ีเรียนท่ีมี ทต.บัวสวาง

พัฒนาการเด็ก มาตรฐาน มีพัฒนาการท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ศพด.5แหง 700,000        -        - เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ทต.บัวสวาง
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา

7 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร  ศพด.5แหง 40,000        -        - บุคลากรทางการศึกษา ทต.บัวสวาง
ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา

8 โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ศพด.5แหง 40,000        -        - เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ทต.บัวสวาง

9 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลนสนามกลางแจง เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ศพด.5แหง 500,000        -        - เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ทต.บัวสวาง
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา

10 โครงการจัดซื้อชุดโตะ เกาอ้ี นักเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ศพด.5แหง 300,000        -        - เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ทต.บัวสวาง
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.2 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ยุวชนเกมส) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 25,000        -        - เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพ ทต.บัวสวาง
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 5 แหง แข็งแรงข้ึน

12 โครงการกอสราง ปรับปรุง สนามกีฬา เพ่ือสงเสริมการออก ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสุขภาพ ทต.บัวสวาง
ลานกีฬาเอนกประสงค กําลังกายเพ่ือสุขภาพ แข็งแรงมากข้ึน

13 โครงการสนับสนุนกีฬาทองถ่ินพรรณาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการออก 1 คร้ัง 95,000        -        - พนักงานเทศบาลมีสุขภาพ ทต.บัวสวาง
กําลังกายเพื่อสุขภาพ แข็งแรงและมีความสามัคคี

และเสริมสรางความสามัคคี

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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เปาหมาย



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.3 การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการ และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส  ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการฝกอบรมแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครมีความรู 13 หมูบาน 30,000        -        - ผูสูงอายุไดรับการดูแล ทต.บัวสวาง
ในการดูแลผูสูงอายุ มากยิ่งข้ึน

15 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสวนรวม 13 หมูบาน 20,000        -        - ผูสูงอายุไดรับการดูแล ทต.บัวสวาง
ในกิจกรรมของสังคม มากยิ่งข้ึน

16 โครงการอุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลสวาง เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสวนรวม 13 หมูบาน 40,000        -        - ผูสูงอายุไดรับการดูแล ทต.บัวสวาง
ในกิจกรรมของสังคม มากยิ่งข้ึน

17 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเบ้ียยังชีพ ม.1 - ม.13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูสูงอายุไดรับการจัดสรร ทต.บัวสวาง
ดูแลผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ และไดรับการดูแล

มากยิ่งข้ึน

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.3 การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการ และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส  ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเบ้ียยังชีพ ม.1 - ม.13 300,000 300,000 300,000 ผูสูงพิการไดรับการจัดสรร ทต.บัวสวาง
ดูแลผูพิการ เบี้ยยังชีพ และไดรับการดูแล

มากยิ่งข้ึน

19 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเบ้ียยังชีพ ม.1 - ม.13 120,000 120,000 120,000 ผูปวยเอดสืไดรับการจัดสรร ทต.บัวสวาง
ดูแลผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพ และไดรับการดูแล

มากยิ่งข้ึน
20 โครงการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการ เพ่ือสงเสริมการดูแล ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ทต.บัวสวาง

และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูดอย ผูพิการ ผูติดเข้ือเอดส
คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติด โอกาส ผูพิการ ไดรับการดูแลมากยิ่งข้ึน
เชื้อเอดสและผูยากจน ผูติดเชื้อเอดส
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.4 การสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการปองกันและควบคุม เพ่ือปองกันและระงับโรค ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ไมมีการระบาดของโรค ทต.บัวสวาง
โรคไขเลือดออก ไขเลือดออก

ประชาชนสุขภาพแข็งแรง

22 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพ่ือปองกันและระงับโรค ม.1 - ม.13 35,000 35,000 35,000 ไมมีการระบาดของโรค ทต.บัวสวาง
ประชาชนสุขภาพแข็งแรง

23 โครงการอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ ม.1 - ม.13 130,000 130,000 130,000 ประชาชนสุขภาพ ทต.บัวสวาง
ประชาชน แข็งแรงข้ึน

24 โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และปองกันโรค เพ่ือปองกันและระงับโรค ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ไมมีการระบาดของโรค ทต.บัวสวาง
พิษสุนัขบา

25 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนสุขภาพ ทต.บัวสวาง
นํ้าประปาหมูบาน แข็งแรงข้ึน

ท่ี
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1.5 การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการสงเสริมและพัฒนาสถาบัน เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ม.1 - ม.13 10,000 10,000 10,000 มีการสงเสริมและพัฒนา ทต.บัวสวาง
ครอบครัว สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว

เพ่ิมมากข้ึน

27 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ม.1 - ม.13 10,000 10,000 10,000 มีการสงเสริมและพัฒนา ทต.บัวสวาง
ดานสิทธิมนุษยชน ดานสิทธิมนุษยชน

เพ่ิมมากข้ึน
28 โครงการอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสวาง เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ม.1 - ม.13 20,000  -  - มีการสงเสริมและพัฒนา ทต.บัวสวาง

สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว
เพ่ิมมากข้ึน

29 โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธชุมชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ม.1 - ม.13 25,000  -  - มีการสงเสริมและพัฒนา ทต.บัวสวาง
สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว

เพ่ิมมากข้ึน
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งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.6 การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปะ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต คุณคา วัฒนธรรม จารีต
ภูมิปญญาทองถ่ิน ต.สวาง ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน

31 โครงการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี เพื่อสงเสริมการแสดงออกถึงความ ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความจงรักภักดี ทต.บัวสวาง
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตอสถาบันพระมหากษัตริย

32 โครงการคาใชจายเก่ียวกับกิจกรรมและงานเก่ียวกับ เพื่อสงเสริมการแสดงออกถึงความ ม.1 - ม.13 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความจงรักภักดี ทต.บัวสวาง
การแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตอสถาบันพระมหากษัตริย

33 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสงเสริมการแสดงออกถึงความ ม.1 - ม.13 10,000  -  - ประชาชนมีความจงรักภักดี ทต.บัวสวาง
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตอสถาบันพระมหากษัตริย

34 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 150,000  -  - ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงคท่ี โครงการ

41

งบประมาณและท่ีมา
เปาหมาย



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 1.6 การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

36 โครงการวันกตัญู วันผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

37 โครงการวันวิสาขบูชา เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

38 โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

39 โครงการประเพณีแขงขันเรือยาว เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

40 โครงการประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 30,000 30,000 30,000 ประชาชนตระหนักถึง ทต.บัวสวาง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คุณคาประเพณีวัฒนธรรม

42

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  เกษตรกรรม
 2.1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการสงเสริมสนับสนุน การดําเนินงาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
รานคา วิสาหกิจชุมชน ศูนยจําหนายสินคา อุดหนุนใหประชาชน อาชีพ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
otop ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน มีการพัฒนาอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมสตรี และเพ่ิมรายได

42 โครงการสนับสนุน อุดหนุน สงเสริม กิจกรรมการพัฒนา เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
สู AEC อุดหนุนใหประชาชน อาชีพ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

มีการพัฒนาอาชีพ
และเพ่ิมรายได

43

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการท่ี เปาหมายวัตถุประสงค



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  เกษตรกรรม
 2.2 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการสนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมใหประชาชน ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนสามารถแกไข ทต.บัวสวาง
พอเพียงเพ่ือแกไขปญหาความยากจน มีแนวทางแกไขปญหาความ ปญหาความยากจนได

ยากจน ตามแนวทางวิถีชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ เปาหมาย

44

ท่ี



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  เกษตรกรรม
 2.3 การสงสริมเกษตรอินทรีย  พัฒนาการผลิตทางเกษตรและปศุสัตว

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี ใหประชาชนมีการพัฒนา ดานเกษตรกรรมมากข้ึน
การเกษตร ต.สวาง ดานเกษครกรรม

45 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ วัสดุ อุปกรณการเกษตร เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
พันธุพืช พันธุสัตว สถานท่ีเก็บผลผลิต อาคารโรงเรือน มีการพัฒนาดานอาชีพ ดานอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน

46 โครงการสงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กลุมอาชีพ เพ่ือสงเสริมให ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
อบรม ศึกษาดูงาน ใหความรูเก่ียวกับการ ประชาชน มีการพัฒนา ดานอาชีพ
เกษตร เกษตรอินทรีย ไรนาสวนผสม การปศุสัตว ดานอาชีพ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

47 โครงการปรับปรุงพันธุโค - กระบือ เพ่ือสงเสริมให ม.1 - ม.13 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการพัฒนา ทต.บัวสวาง
ประชาชน มีการพัฒนา ดานอาชีพ

ดานอาชีพ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณและท่ีมา
วัตถุประสงค เปาหมายท่ี โครงการ ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

45



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
 3.1 จัดใหมี สงเสริม และบํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการกอสราง บํารุงรักษา เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพ ทต.บัวสวาง
สวนหยอม สวนสุขภาพ สวนสาธาณะ มีสถานท่ีพักผอน แข็งแรงท้ังรางกาย
ต.สวาง ออกกําลังกาย และจิตใจ

และจัดกิจกรรม มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ เก่ียวกับสุขภาพ

49 โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา เพ่ือสงเสริมการกอสราง ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 แหลงทองเท่ียวไดรับ ทต.บัวสวาง
ปรับภูมิทัศน พัฒนาแหลงทองเท่ียว ปรับปรุง บํารุงรักษา การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
ต.สวาง ปรับภูมิทัศน พัฒนา

แหลงทองเท่ียว ต.สวาง

46

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
 3.2 การอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล   ต.สวาง เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ม.1 - ม.13 20,000  -  - การบริหารจัดการ ขยะ ทต.บัวสวาง
บริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

และสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

51 โครงการสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความ ม.1 - ม.13 10,000 10,000 10,000 มีความรวมมือ ทต.บัวสวาง
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ต.สวาง รวมมือระหวางประชาชน ระหวางประชาชน

และหนวยงานตางๆ และหนวยงานตางๆ
ในการอนุรักษธรรมชาติ ในการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน

52 โครงการกอสรางหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยขนาดเล็ก เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 1 แหง 1,550,000  -  - การบริหารจัดการ ขยะ ทต.บัวสวาง
บริหารจัดการขยะ แบบ control และสิ่งปฏิกูล

และสิ่งปฏิกูล dump landfill มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

53 โครงการกอสรางบอท้ิงขยะ บานดอนกอย ม.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 1 แหง 400,000  -  - การบริหารจัดการ ขยะ ทต.บัวสวาง
บริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

และสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

เปาหมาย

47

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
3.3 การดูแลรักษาท่ีสาธาณะ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการสนับสนุน ปรับภูมิทัศน ปรับปรุง เพ่ือดูแล รักษา คุมครอง ม.1 - ม.13 10,000 10,000 10,000 ท่ีสาธารณะไดรับการดูแล ทต.บัวสวาง
 สรางแนวเขต ดูแล รักษา ท่ีสาธารณะ รักษา คุมครอง
คุมครองท่ีสาธารณะ เพ่ิมมากข้ึน

48

วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ม.1-ม.13 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

56 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 10,260,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
บานสวาง ม.1 - บานบัวหลวง ม.13 มีการคมนาคม 3,000 เมตร สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

57 โครงการกอสรางถนน คสล.บานบัวใหญ ม.3 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 80 เมตร 250,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
บานนางสมจิตร - กําแพงวัดสันติสังฆาราม มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

58 โครงการกอสรางถนน คสล.บานบัวใหญ ม.3 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 300 เมตร 690,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
บานนายชัยชาญ - บานนายวัฒนา มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

49



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

59 โครงการกอสรางถนน คสล.บานบัวใหญ ม.3 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 150 เมตร 350,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
บานนางเพิด - บานนางเพ็ง มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

60 โครงการกอสรางถนน คสล. บานคําประมง ม.4 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 50 เมตร 120,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
ทางเขาอาคารเอนกประสงค มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

61 โครงการกอสรางถนน คสล. บานคําประมง ม.4 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร 2,280,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

62 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาซอน ม.6 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 403 เมตร 1,150,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
ปากทางเขาหมูบาน - หมูบาน มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

50

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



51
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาซอน ม.6 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร 2,280,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
หมูบาน - ทางออกไปบานไปดอนกอย มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

โครงการกอสรางถนน คสล. บานบัวทอง ม.11 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 500 เมตร 1,150,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
หนาบานนายไสว ถึง สํานักสงฆบัวทองวนาราม มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

โครงการกอสรางถนน คสล. บานบัวทอง ม.11 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 250 เมตร 570,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
สระหวยฝาย ถึง ประปาหมูบานบัวทอง มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือใหประชาชน ม.1-ม.13 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร ม.9 เพ่ือใหประชาชน ระยะทาง 3,100 เมตร 890,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
( 4เสนทาง นานางอรพิน ถึง นานางกงใจ,นานางอรพิน ถึง มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
นานางสงศรี นานายขวัญชัย,นานางสุภาพร ถึง นานางฉลาด, สะดวกรวดเร็ว
นานางบุญมี ถึง นานางใบศรี ถึง หวยไร)

68 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า/ ทอระบายนํ้า เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม รองระบายนํ้า สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 1,000 เมตร

69 โครงการกอสรางรองระบายนํ้าบล็อคสี่เหลี่ยม บานดอนกอย ม.2 เพ่ือใหประชาชน รองระบายนํ้า 4,000,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม ระยะทาง 2,000เมตร สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

70 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า ม.8 เพ่ือใหประชาชน รองระบายนํ้า 3,900,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
( 5 เสนทาง - จากบานนางสาวนัยนา ถึง บานนายสุวิช,จากบาน มีการคมนาคม ระยะทาง 1,950 เมตร สะดวก รวดเร็วข้ึน
นายสุวิช,บานนายอุทิศ ถึง บานนายรําพงษ,บานนายสมถวิล ถึง สะดวกรวดเร็ว
บานนายแดง,บานนางจุรี ถึง บานนายบุญคุม)

52

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า ม.12 เพ่ือใหประชาชน รองระบายนํ้า 8,600,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
( 4 เสนทาง บานนายประหยัด ถึง บานนายสมชัย,บานนาย มีการคมนาคม ระยะทาง 4,300 เมตร สะดวก รวดเร็วข้ึน
เรืองศิลป ถึง บานนางสมเพศ,บานนายชัยญา ถึงบานนางถัน,
บานนางสมพงษ ถึง บานนายณรงค)

72 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า(แบบมีฝาปดทอ) ม.13 เพ่ือใหประชาชน รองระบายนํ้า 1,600,000  -  - ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
ภายในหมูบาน มีการคมนาคม ระยะทาง 800 เมตร สะดวก รวดเร็วข้ึน

สะดวกรวดเร็ว

73 โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรังสูพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

74 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบานและเชื่อมระหวางหมูบาน เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีการคมนาคม ทต.บัวสวาง
มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วข้ึน
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

53

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการขยายเขตประปา ม.1 - ม.13 เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าอุปโภค ทต.บัวสวาง
มีนํ้าอุปโภคบริโภค บริโภคอยางท่ัวถึง

อยางท่ัวถึง และเพียงพอ

76 โครงการปรับปรุง ซอมแซมระบบประปา ม.8 เพ่ือใหประชาชน 1 แหง 100,000  -  - ประชาชนมีนํ้าอุปโภค ทต.บัวสวาง
มีนํ้าอุปโภคบริโภค บริโภคอยางท่ัวถึง

อยางท่ัวถึง และเพียงพอ

77 โครงการปรับปรุง ซอมแซมระบบประปา ม.12 เพ่ือใหประชาชน 1 แหง 150,000  -  - ประชาชนมีนํ้าอุปโภค ทต.บัวสวาง
มีนํ้าอุปโภคบริโภค บริโภคอยางท่ัวถึง

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และเพียงพอ

78 โครงการขุดสระ บอนํ้า บอบาดาล เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีนํ้าอุปโภค ทต.บัวสวาง
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ม.1 - ม.13 มีนํ้าอุปโภคบริโภค บริโภคอยางท่ัวถึง

อยางท่ัวถึง และเพียงพอ

54

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับท่ี



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
 4.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงนํ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หนวยงาน
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการซอมแซม ปรับปรุง เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าอุปโภค ทต.บัวสวาง
บํารุงรักษาระบบประปา  บอนํ้า มีนํ้าอุปโภคบริโภค บริโภคอยางท่ัวถึง
บอบาดาล ม.1 - ม.13 อยางท่ัวถึง และเพียงพอ

80 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธาณะ เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร ทต.บัวสวาง
อัตโนมัติ ม.1 - ม.13 สัญจรกลางคืน กลางคืน สะดวก

สะดวก ปลอดภัย ปลอดภัยข้ึน

81 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธาณะอัตโนมัติ ม.11 เพ่ือใหประชาชน 10 จุด 250,000  -  - ประชาชนสัญจร ทต.บัวสวาง
สัญจรกลางคืน กลางคืน สะดวก

สะดวก ปลอดภัย ปลอดภัยข้ึน

82 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหประชาชน ม.1 - ม.13 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีไฟฟาใช ทต.บัวสวาง
ม.1 - ม.13 มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง อยางท่ัวถึง

ท่ี

55

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านสว่าง ม.1 - บ้านสร้างหิน เพื่อให้ประชาชน 1 เส้นทาง 200,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
(ต.บะฮี) มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

84 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสว่าง หมู่ 1 - เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 5,000 1,629,000       -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านบัวหลวง ม.13 มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ํา บ้านดอนกอย หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 2,000 750,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
จากบ้านนายสมชัย ถึง บ้านนายอุบล มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านคําประมง ม.4 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 1,950 637,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
( 3 เส้นทาง สามแยกคําประมง - บ้านนายอํานวย , มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง
สามแยกคําประมง - คอกหมู,บ้านนานเชิดชัย - หนองคําผีเผด)

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ม.5 บ้านบัวน้อย เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 700 234,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
นานายแสวง - นานายเลย มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

56

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ม.5 บ้านบัวน้อย เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 1,000 329,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
สามแยกนานายแสวง - นานายสัมฤทธิ์ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ม.5 บ้านบวัน้อย เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 5,000 1,629,000       -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
นานายแสวง - นานายเวช มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 3,000 975,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านโนนทรายคํา ม.7 วัดป่า - สวนยาง มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

91 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 1,000 325,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านโนนทรายคํา ม.7 นานายเสี้ยน- สวนยาง มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

92 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํารอบหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 150 52,000           -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านโนนทรายทอง ม.8 มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง
แยกบ้านนางปัญญา ถึง บ้านนายสุวิช

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

93 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านบัวใหม่พัฒนา ม.9 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 5,550 1,807,000       -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
( 4 เส้นทาง - หน้าวัดหนองไข่เป็ด ถึง นานายกมล,นายายกมล มีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง
ถึง นานายบุญนํา,สํานักสงฆ์บุญไสววนาราม ถึง นานายคําผอง,
บ้านนายสมพน ถึง นานางใบศรี นานายไกวสนุก นานางมี)

94 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านบัวใหม่พัฒนา  ม.9 เพื่อให้ประชาชน 1 หม้อแปลง 200,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
 (เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า) มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสว่างพัฒนา ม.10 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง250 91,000           -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านนายอาทิตย์ ถึง บ้านนายชาญชัย มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

96 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธาณะอัตโนมัติ บ้านสว่างพัฒนา ม.10 เพื่อให้ประชาชน 30 จุด 900,000         -  - ประชาชนสัญจร ทต.บัวสว่าง
สัญจรกลางคืน กลางคืน สะดวก

สะดวก ปลอดภัย ปลอดภัยขึ้น

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสว่าง ม.10 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง250 260,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บ้านนายอุทัย ถึงนานายหนูสันต์ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ม.13 เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 800 260,000         -  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
สวนนายศุภกรณ์ ถึง สํานักสงฆ์หนองไข่เป็ด มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เมตร อย่างทั่วถึง

99 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชน ม.1 - ม.13 100,000        100,000       100,000        ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทต.บัวสว่าง
บํารุงรักษา ไฟฟ้า ม.1 - ม.13 มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

100 โครงการก่อสร้างฝาย/ทํานบกั้นน้ํา เพื่อให้ประชาชน ม.1 - ม.13 300,000        300,000       300,000        ประชาชนมีแหล่งกักเก็บ ทต.บัวสว่าง
ม.1 - ม.13 มีแหล่งกักเก็บน้ํา น้ําทําการเกษตร

ทําการเกษตร

101 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา ม.1 - ม.13 1,000,000      1,000,000    1,000,000     ประชาชนมีแหล่ง ทต.บัวสว่าง
คลองส่งน้ํา ทําการเกษตร น้ําทําการเกษตร

102 โครงการขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อให้ประชาชน ม.1 - ม.13 500,000        500,000       500,000        ประชาชนมีแหล่งกักเก็บ ทต.บัวสว่าง
มีแหล่งกักเก็บน้ํา น้ําทําการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

103 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชน ม.1 - ม.13 100,000        100,000       100,000        ประชาชนมีแหล่งกักเก็บ ทต.บัวสว่าง
บํารุงรักษาฝาย ทํานบกั้นน้ํา มีแหล่งกักเก็บน้ํา น้ําทําการเกษตร
คลองส่งน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า ทําการเกษตร

104 โครงการ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ม.1 - ม.13 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ทต.บัวสว่าง
หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

105 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านนาซอน ม.6 เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ วางระบบรอบหมู่บ้าน 300,000         -  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ทต.บัวสว่าง
ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

106 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ม.1 - ม.13 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับข่าวสาร ทต.บัวสว่าง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ มีการรับรู้ข่าวสาร เพิ่มมากขึ้น

โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่
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งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

107 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ม.1 - ม.13 300,000        300,000       300,000        ประชาชนมีสถานที่ ทต.บัวสว่าง
ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ ศาลาพักญาติ จัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมส่วนรวม
ที่พักริมทาง ของชุมชน สร้างเสริม

ความสามัคคี
108 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านโนนสําราญ ม.12 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีความ ทต.บัวสว่าง

จัดพิธีฌาปณกิจศพ (ใช้ประโยชน์ 3 หมู่บ้าน) 1,500,000       -  - สะดวกในการใช้สถานที่
มากยิ่งขึ้น

109 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบัวหลวง หมู่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ กว้าง 14 เมตร 300,000         -  - ประชาชนมีสถานที่ ทต.บัวสว่าง
จัดกิจกรรมต่างๆ ยาว 18 เมตร จัดกิจกรรมส่วนรวม

โครงสร้าง ของชุมชน สร้างเสริม
รูปแบบเหล็ก ความสามัคคี

 

61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.2 การจัดทําผังเมือง

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

110 โครงการสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และ พื่อเสริมสร้างความเป็นระเบีย ม.1 - ม.13 10,000          10,000        10,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
การจัดระเบียบชุมชน ของชุมชน ระเบียบ มากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

111 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยจราจร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 50,000          50,000        50,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

112 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปพร. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 200,000         -  - ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

113 โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 50,000          50,000        50,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

114 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 50,000          50,000        50,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

115 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 50,000          50,000        50,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

116 โครงการอบรมกู้ชีพกู้ภัย FR เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ม.1 - ม.13 35,000          35,000        35,000         ชุมชนมีความเป็น ทต.บัวสว่าง
เข้มแข็ง ความสงบ ระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น

ของชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.4 การบริการประชาชน

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

117 โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ม.1 - ม.13 10,000          10,000        10,000         ประชาชนได้รับข่าวสาร ทต.บัวสว่าง
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร มีการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ความรู้ เพิ่มมากขึ้น
หนังสือ เอกสารให้ความรู้

118 โครงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ม.1 - ม.13 5,000           5,000          5,000           ประชาชนได้รับการ ทต.บัวสว่าง
การปฏิบัติงาน บริการที่ดีขึ้น บริการที่ดีขึ้น

119 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ม.1 - ม.13 30,000          30,000        30,000         ประชาชนมีความเข้าใจ ทต.บัวสว่าง
เทศบาล และเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของเทศบาล

ระหว่างเทศบาล ประชาชน มากยิ่งขึ้น
และหน่วยงานต่างๆ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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งบประมาณและที่มา



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.5 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

120 โครงการสนับสนุนการป้องกันและปราบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ ม.1 - ม.13 30,000          30,000        30,000         มีการป้องกัน ทต.บัวสว่าง
ปรามยาเสพติด อาชญากรรม การทุจริต คอรัปชั่น ปราบปรามยาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด 

อาชญากรรม การทุจริต อาชญากรรม การทุจริต 
คอรัปชั่น คอรัปชั่นเพิ่มขึ้น

121 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ ม.1 - ม.13 10,000          10,000        10,000         พื่อสนับสนุนการป้องกันและทต.บัวสว่าง
ของยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติด 

122 โครงการแข่งขันกีฬายาวชนต้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ ม.1 - ม.13 150,000        150,000       150,000        มีการป้องกัน ทต.บัวสว่าง
ปราบปรามยาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

123 โครงการเทศบาลตําบลบัวสว่างเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ม.1 - ม.13 15,000          15,000        15,000         มีการพัฒนาตําบล ทต.บัวสว่าง
ตําบล เพิ่มมากขึ้น

124 โครงการประชุมประชาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ม.1 - ม.13 10,000          10,000        10,000         มีการพัฒนาตําบล ทต.บัวสว่าง
ตําบล เพิ่มมากขึ้น

125 โครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ม.1 - ม.13 5,000           5,000          5,000           มีการพัฒนาตําบล ทต.บัวสว่าง
ตําบล เพิ่มมากขึ้น

126 โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ม.1 - ม.13 100,000        100,000       100,000        ประชาชนมีส่วนร่วม ทต.บัวสว่าง
ในระบอบประชาประชาธิปไตย และมีความเข้าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

มากยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.7 การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

127  โครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่าง ม.1 - ม.13 10,000          10,000        10,000         มีการบูรณาการการทํางาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น หน่วยงาน ในการพัฒนา ระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.8การจัดหาและพัฒนารายได้

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

128 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพื่อพัฒนาการจัดหาและพัฒนา ม.1 - ม.13 8,000           8,000          8,000           ทต.บัวสว่าง มีการจัดหาและ ทต.บัวสว่าง
รายได้ ทต.บัวสว่าง พัฒนารายได้เพิ่มขึ้น

129 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาและ ม.1 - ม.13 30,000          30,000        30,000         ทต.บัวสว่าง มีการจัดหาและ ทต.บัวสว่าง
พัฒนารายได้ ทต.บัวสว่าง พัฒนารายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

69



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.9 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

130 โครงการซ่อมแซม บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการบริหาร ทต.บัวสว่าง 100,000        100,000       100,000        ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
จัดการ ทต.บัวสว่าง จัดการ ทต. ดีขึ้น

131 โครงการปรับภูมิทัศน์  ทต.บัวสว่าง เพื่อพัฒนาการบริหาร ทต.บัวสว่าง 100,000        100,000       100,000        ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
จัดการ ทต.บัวสว่าง จัดการ ทต. ดีขึ้น

132 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา บุคลากร 350,000         -  - บุคลากร ทต.สว่าง ทต.บัวสว่าง
การบริหารงานของเทศบาล ศักยภาพการทํางาน ทต.บัวสว่าง มีศักยภาพในการทํางาน

ของบุคลากร ทต.บัวสว่าง เพิ่มมากขึ้น

133 โครงการอบรมและสัมนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา บุคลากร 50,000          50,000        50,000         บุคลากร ทต.สว่าง ทต.บัวสว่าง
ศักยภาพการทํางาน ทต.บัวสว่าง มีศักยภาพในการทํางาน

ของบุคลากร ทต.บัวสว่าง เพิ่มมากขึ้น

134 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในกิจการของเทศบาล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทตบัว.สว่าง 200,000        200,000       200,000        ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 4.9 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

135 โครงการก่อสร้างหอถังประปาประจําสํานักงานเทศบาล เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ กว้าง 2 เมตร  ยาว 2เมตร 100,000         -  - ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
เทศบาลตําบลบัวสว่าง องค์กร และการให้บริการประชาชน สูง 6  เมตร จัดการ ทต. ดีขึ้น

136 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ กว้าง 6.5 เมตร  ยาว 5.5 เมตร 500,000         -  - ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน สูง 2.5  เมตร จัดการ ทต. ดีขึ้น

137 โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ยาว 600 เมตร 1,000,000       -  - ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น

138 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 350,000         -  - ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
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หน่วยงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

139 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทตบัว.สว่าง 200,000        200,000       200,000        ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น

140 โครงการจัดซื้อตู้เย็นเพื่อใช้เก็บรักษาวัคซีน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ 1 เครื่อง 15,000           -  - ทต.บัวสว่าง มีการให้บริการ ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน ขนาด 9 คิวบิคฟุต ประชาชนสะดวก รวดเร็วขึ้น

141 โครงการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลบัวสว่าง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ เว็บไซต์ ทต.บัวสว่าง 20,000          3,750          3,750           ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น

142 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทตบัว.สว่าง 5,000           5,000          5,000           ทต.บัวสว่าง มีการบริหาร ทต.บัวสว่าง
องค์กร และการให้บริการประชาชน จัดการ ทต. ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ
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ส่วนที่ 6 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตแิละติดตามประเมินผล 

1. องค์กรที่รับผิดชอบ 
 องค์กรท่ีรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลคือ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
2. วิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามแผนพัฒนา มีวิธีการดงันี้ 
 2.1 การติดตาม 
 เป็นการตดิตามตรวจสอบในระหวา่งการดําเนินงานของโครงการแตล่ะโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ภายใตร้ะยะเวลาและงบประมาณที่ได้กําหนดไว้โดยใช้เครื่องมือ GANT CHART 
เพ่ือท่ีจะทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนถึงระยะใดแล้ว 
 2.2 การประเมินผล 
 เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงหลังจากท่ีได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยนํามาเปรยีบเทียบกับวัตถุประสงค์ ของแต่ละโครงการ โดยใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม  สํารวจตรวจสอบจาก สถิติ เอกสารรายงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ โดยมีเกณฑม์าตรฐานและตัวช้ีวัดใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงาน 
 1. เกณฑส์ัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 เป็นการประเมินความสําเรจ็โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1.1 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 - ผลผลิตในภาพรวม เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวม โดยผู้ประเมินผลได้แก่สมาชิกขององค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 - ผลผลิตระดับปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลโดยการพิจารณาระดบัการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏบัิติการ โดยอาจเป็นผลผลิตต่อหนว่ยกําลังคน ต่อเวลา คุณภาพของผลผลติ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
 1.2 ผลลัพธ์ เป็นการประเมินผลลพัธ์ท่ีได้จากการดําเนินงานโดยเปรยีบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 2.1 การเข้าถึง 
 2.2 การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรร 
 2.3 การกระจายผลประโยชน์ เนน้ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
 2.4 ความเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมและให้หลักประกันสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
 3. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 

3.1 ภารกิจต่อสังคม โดยวัดจากการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่อการพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ วัดจากความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
3.3 การให้หลักประกันความเสี่ยง ผู้รับบริการจะไดร้ับความคุ้มครองหรือชดเชยจากหน่วยงาน หากมคีวามเสยีหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏบัิติงาน  
3.4 การยอมรับข้อผดิพลาด เป็นการวัดความรับผดิชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด 
4. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 

 4.1 การกําหนดประเด็นปญัหาโดยประชาชน 
 4.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 4.3 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นการวัดความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะยาว รวมท้ังเปิดกว้างให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม 
 4.4 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เกณฑ์คามพึงพอใจของประชากรเป้าหมาย 
 ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด 
 5.1 ระดบัความพึงพอใจ เป็นการวัดความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 5.2 การยอมรับหรือคัดค้านของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 6. เกณฑ์ความเสียหายต่อสังคม 
 ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด 
 6.1 ผลกระทบภายนอก เป็นการวดัว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งสร้างความเสียหายจากการดําเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ เช่น ความเสยีหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 6.2 ต้นทุนทางสังคม เป็นการวัดความเสยีหายท่ีสังคมต้องแบกรับภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู บูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน                                                                                                                                       
                                                                                                                      เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 ประกอบด้วย 
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงานกับเป้าหมายท่ีได้กําหนดตามแผน ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ประสบปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดคือ 
 1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา คือเป็นการตรวจสัดส่วนของผลผลติของโครงการว่าบรรลเุปา้หมายมากน้อยเพียงใด 
 1.2 จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เปน็เกณฑ์ในการวดัจํานวนกิจกรรมของโครงการที่ดําเนินการไปแล้ว ภายในช่วงระยะเวลาของแตล่ะโครงการ 
 1.3 ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา โดยพิจารณาจากงบประมาณ ท่ีใช้ไปในการดําเนินตามโครงการ และอัตรากรใช้บุคลากรท่ีสัมพัทธ์กับเวลาในรูปของ คน – เวลา หรือ คน - เดือน 
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป โดยพิจารณาจากระยะเวลาของแต่ละโครงการที่ดําเนินงาน ท้ังนี้จะทําให้ทราบถึงเวลาท่ีดําเนินงานจริง เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของโครงการ 

2.เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้กับทรัพยากรท่ีได้ใช้ไปในการดําเนนิงาน ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 
 2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นการวัดความคุ้มค่าของการลงทุนถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความประหยดั 
 2.2 ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นการวัดประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีศักยภาพและเหมาะสมในกรดําเนินงาน 
 2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นการวัดประสิทธิภาพของการผลิตในช่วงเวลาท่ีแสดงถึงจํานวนบุคคลหรือครัวเรือนท่ีเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการต่อช่วงเวลา เดือนหรือป ี
 2.4 การประหยดัทรัพยากรการจดัการ โดยพิจารณาจากการปรบัลดค่าใช้จ่ายท่ีไมจ่ําเป็น การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่จาํเปน็ การประหยัดค่าพลังงาน ค่าสาธารณูปโภคโดยคดิเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
 เป็นการพิจารณาถึงระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โยดูจากผลลัพธ์ท่ีได้จกการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของประชากรกลุ่มเปา้หมาย ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดคือตามโครงการ 
 3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
 3.2 ระดับการมีส่วนร่วม 
 3.3 ระดับความพึงพอใจ 
 3.4 ความเสี่ยงของโครงการ                                                                                                                                                               

4. เกณฑ์ผลกระทบ 
 เป็นเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม ท้ังท่ีมุ่งหวังและไม่ได้มุ่งหวังซึ่งอาจเป็นผลด้านบวก หรือดา้นลบ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ 

4.1 คุณภาพชีวิต 
 4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ 
 4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

5.เกณฑ์ความสอดคล้อง 
 เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแกไ้ขปญัหาตามท่ีกําหนด ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ 
 5.1 ประเด็นปญัหาหลัก 
 5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
 5.3 ความต้องการหรือข้อเรยีกร้องของประชากรกลุ่มเปา้หมาย 
 6.เกณฑ์ความยั่งยืน 
 เป็นการวัดระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ ความสามารถในการขยายกจิกรรมไป
ยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 

6.1 ความอยูร่อดด้านเศรษฐกิจ 
 6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน 

6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
7.เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด  
7.1 ความเป็นธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพ  
7.2 ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ 
7.3 ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น                                                                                          
8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ท่ีสาํคญัในการประเมินการดําเนินงานของโครงการ ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3. ห้วงระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 3.1 ประเมินระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการ 
 3.1 ประเมินผลในภาพรวมปลีะ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง เสนทางบานสวาง ม.1 - บานสรางหิน(ต.บะฮี) ระยะทาง 5 กิโลเมตร

2 โครงการฟาอัตโนมัติภายในหมูบาน  - จํานวน 50 จุด

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   - บานสวาง ถึง บานบัวหลวง ระยะทาง 500 เมตร

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบาน บานสวาง - บานบัวหลวง  - ระยะทาง 3,000 เมตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เสนทาง สวาง-สรางหิน(ต.บะฮี)  - จากบานนายสมพร คําชนะ ถึง นานายอนันต สุวรรณรงค ระยะทาง 500 เมตร

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนางพิณทอง ไชยสัตย ถึง บานนายปรีชา สุราษฎร ระยะทาง 250 เมตร

7 โครงการปรับปรุงบริเวณปาชา  - ปรับพื้นที่ สถานที่จอดรถของปาชา  ประชาชน ม.1 ม.10 ใชประโยชน

8 โครงการซอมแซม ปรับปรุงคลองสงน้ําและระบบเคร่ือง  - เปลี่ยนวาลว เปด ปด ,ซอมคลองที่แตกชํารุด ขยายคลองเล็ก

9 โครงการขยายทอเมนประปาหมูบาน  - ระยะทาง 2,000 เมตร จากบานนายสมพร - บานนางวิลาวัลย

10 โครงการขุดลอกหนองปะแกน  - พื้นที่ 4 ไร

11 โครงการกอสรางถนนลูกรังรอบแนวปาชุมชน  - ระยะทาง 2,000 เมตร

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายณวรรธ ถึง บานนางพรรณี ระยะทาง 100 เมตร

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายหนู ธุรพันธ ถึง บานนายทรงศักดิ์ ระยะทาง 350 เมตร

14 โครงการกอสรางรองระบายน้ํารูปตัวยู รอบหมูบาน  - ระยะทาง 1,000 เมตร

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - บานนางอัมพร - บานนายปยะ ระยะทาง 150 เมตร

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายปรีชา ถึง บานนางบุญเลิ้ง ระยะทาง 50 เมตร

17 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - จากบานนางพิณทอง ถึงลําน้ําอูน ระยะทาง 600 เมตร สูง 1.50 เมตร

18 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยแคน  - บริเวณลําหวยแคน กวาง 4 เมตร ยาว 15 เมตร

บาน...สวาง...หมูที่…1...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลําดับที่ ชื่อโครงการ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา)

19 โครงการจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองกรองน้ํา  - ติดตั้งเชื่อมกับระบบประปาหมูบาน 2 จุด

20 โครงการปรับปรุงที่อานหนังสือพิมพ  - จุดที่ตั้ง หาแยกบานสวาง  งบประมาณ 20,000 บาท

21 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพทําพวงหรีด  - วัสดุ อุปกรณ  เงินทุนหมุนเวียน

22 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพทําดอกไมจันท  - วัสดุ อุปกรณ  เงินทุนหมุนเวียน

23 โครงการกอสรางถนนลูกรังมาตรฐาน เชื่อมระหวางตําบล  - สายบานสวาง ถึง บานสรางหิน ระยะทาง 5,000 เมตร

24 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพื้นที่การเกษตร  - นานายอุดม - ถนนสายการเกษตรหนองมะแตง ระยะทาง 2,500 เมตร

25 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง  - จากบานสวาง ถึง บานหนองหวาย ระยะทาง 5000 เมตร

ชื่อโครงการ

75

ลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการเขตขยายไฟฟาแรงสูง - แรงตํ่า  - จากบานนายสมชัย วดีศิริศักด์ิ ถึง บานนายอุบล ศรีสุทัศน ระยะทาง 2,000 เมตร

2 โครงการกอสรางรองระบายน้ําบล็อคส่ีเหล่ียม  - รองระบายน้ําเสียรอบๆหมูบาน

3 โครงการกอสรางบอทิ้งขยะ  - บอทิ้งขยะของหมุบานดอนกอย ประมาณ 1 ไร

4 โครงการขุดลอกหวยคําไร  - เนื้อที่ 100 ไร

5 โครงการขุดลอกฝายเชิงชุม  - เนื้อที่ 30 ไร

6 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําประปาหมูบาน  - 2 จุด

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2 เสนทาง

8 โครงการกอสรางโรงเรือนกลุมทอผายอมคราม  - สรางในบริเวณที่ดินสาธารณะ กวาง 9 เมตร ยาว 15 เมตร

9 โครงการสนับสนุนกลุมดนตรีพ้ืนเมือง  - จัดซื้ออุปกรณเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง

10 โครงการกอสรางสะพานขามน้ําอูน บ.ดอนกอย - บานดอนสัมพันธ  - ยาว 700 เมตร กวาง 9 เมตร

11 โครงการขยายทอเมนประปาภายในหมูบาน

12 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง  - จํานวน 6 จุด

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางหมูบาน  - บานดอนกอย ถึง บานบัวทอง ระยะทาง 5,000 เมตร

 - จากบานดอนกอย ถึง บานคําประมง ระยะทาง 2,000 เมตร

 - จากบานดอนกอย ถึง บานโนนทรายคํา ระยะทาง 4,000 เมตร

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  - จากบานดอนกอย ถึง บานทามวง หมู 2 ต.หนองลาด ระยะทาง 3,000 เมตร

15 โครงการกอสรางถนนลูกรังพ่ือใชในการเกษตร  - นานายไอพิษ ขันมะจันทร ถึง สถานีสูบน้ํา ระยะทาง 1,000 เมตร

 - นานางปญญา อาทิตยต้ัง ถึง นานายสีนวล จันทรลาวงค ยาว 500 เมตร

ช่ือโครงการลําดับที่

บาน…ดอนกอย...หมูท่ี…2...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

76



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

16 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง  - ปรับปรุงถนนลูกรังทุกสาย

17 โครงการกองทุนปุย  - สนับสนุนกลุมอาชีพการเกษตร สงเสริมเคร่ืองมือ ความรูเกี่ยวกับการทําปุย เคร่ืองอัดเม็ดปุย

18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี  - สนับสนุนงานบุญประจําป(บุญมหาชาติ งานบุญประเพณีตางๆ) - สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

19 โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  - กิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

20 โครงการสนับสนุนการเฝาระวังและตอตานยาเสพติด  - กิจกรรมการเฝาระวังและตอตานยาเสพติด

21 โครงการกอสรางคันคูรอบปาชุมชน  - จัดทําคูคลองรอบปาชุมชนในที่สาธารณะ ปาชุมชน ระยะทาง 3,000 เมตร

22 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรังวัด  - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรังวัด จัดแนวเขตปาชุมชนและที่สาธารณะ

23 โครงการสงเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  - สงเสริมศูนยการเรียนรูของหมูบาน

24 โครงการชวยเหลือคุณภาพชีวิต  - การดูแลผูดอยโอกาส ผูถูกทอดทิ้ง

25 โครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียน

26 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และคลองสงน้ํา  - กอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาแหงที่ 2 จากนานางกล่ินทอง อุปรี ระยะทาง 3,000 เมตร

27 โครงการกอสรางอาคารคายพักแรมแหลงอนุรักษธรรมชาติผามอดินแดง

28 โครงการจัดทําฝายแมว  - 1 แหง นานายบิน โพธินี

29 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร  - บานนายมลไพร ถึง นานายกําจัด อุปรี

30 โครงาการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบานนางขวัญมา ทิพยทอง ถึงบานนายไพวรรณ ศรีสุทัศน ระยะทาง 2,000 บาท

31 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

32 โครงการหมูบานทองเที่ยวสินคา otop

33 โครงการธนาคารขยะ

34 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - 15 บอ

ลําดับที่

77

ช่ือโครงการ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนางสมจิตร ถึง กําแพงวัดสันติสังฆาราม กวาง 5 เมตร ยาว 80 เมตร

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายชัยชาญ ลุนจักร ถึง บานนายวัฒนา สอนวงษา กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนางเพิด คําจวง ถึง บานนางเพ็ง พรอินทร กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายวิชัย ถึง บานนายคําโจม กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ถึง วัดสันติสังฆาราม กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  - จากบานนายสมัย ทิพวัจนา ถึง สระใหญ นานายประศักด์ิสิทธิ์ ยาว 400 เมตร

7 โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคารเอนกประสงค  - กวาง 6 เมตร ยาว 14 เมตร

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - หลังสถานีตํารวจ ถึง บานนางเยาวลักษณ โคตรพรม กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บานนายสมัย - ถนนลาดยาง - ถนนไปบานบะฮี ระยะทาง 100 เมตร

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายสุกรรณ จันเหลา ถึง นานางเพ็ญศรี ระยะทาง 300 เมตร

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายเหรียญ ทาวนาง ถึง นานายประสิทธิ์ศักด ระยะทาง 1,000 เมตร

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนองกุง

13 โครงการสรางถนนลูกรัง  - บานนายสมัย ถึง สถานีวิทยุ ระยะทาง 300 เมตร

14 โครงการตอเติมศาลาพักญาติ (ที่เก็บศพ)  - กอสรางที่เมรุวัดสันติสังฆาราม

15 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง สายบานบัวใหญ ม.3 - สระหลวง  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร

16 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง  - จากส่ีแยกบานบัวใหญ ถึง บานเชิงชุม ยาว 3,000 เมตร

17 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง  - จากส่ีแยกบัวใหญ ถึง บานบะฮี ยาว 7,000 เมตร

18 โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนลูกรอบวัดสันติสังฆาราม  - ถนนรอบกําแพงวัดสันติสังฆาราม ระยะทาง 3,000 เมตร

บาน...บัวใหญ...หมูท่ี…3...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ช่ือโครงการลําดับที่

78



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

19 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากบานนายสมบูรณ ถึง นานางจินดา คําลือชา ยาว 500 เมตร

20 โครงการขยายไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน  - ขยายไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน จํานวน 6 จุด
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ช่ือโครงการลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากสามแยกคําประมง ถึง บานนายอํานวย ฟูธรรม ระยะทาง 800 เมตร

 - จากสามแยกคําประมง ถึง คอกหมูชุมชน ระยะทาง 150 เมตร

 - จากบานนายเชิดชัย สอนวงษา ถึง หนองคําผีเผด ระยะทาง 1,000 เมตร

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน   - ทางเขาศาลาประชาคมบานคําประมง กวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน  - ถนนภายในหมูบานคําประมง กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

4 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา และคลองสงน้ํา  - บริเวณมอดินแดง 1 สถานี พรอมคลองสงน้ําแบบเปด ระยะทาง 3,000 เมตร

5 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค  - บริเวณที่สาธารณะบานคําประมง กวาง 28 เมตร ยาว 42 เมตร

6 โครงการกอสรางถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากถนนเสนทาง บัวทอง คําประมง ถึง ถนน บัวทอง หวยแซงนอย กวาง 3 เมตร ยาว 600 เมตร

7 โครงการขยายระบบเสียงตามสาย  - ระยะทาง 200 เมตร เพ่ิมฮอรน 4 ตัว

8 โครงการจัดซื้อและติดต้ังระบบกรองน้ําประปาหมูบาน  - 1 เคร่ือง

9 โครงการปรับปรุงภูมิทศนหมูบานเพ่ือเปนสถานที่ทองเที่ยว  - เพ่ือเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

10 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  - แขงขันเรือยาวประเพณีอางเก็บน้ําคําประมง 50,000 บาท

11 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงเอนกประสงค  - จํานวน 1 ชุด

12 โครงการสนับสนุนกลุมเล้ียงสุกร เล้ียงปลา  - จํานวนเงิน 50,000 บาท

13 โครงการโครงการสนับสนุนกลุมสตรีแมบานคําประมง  - จํานวนเงิน 20,000 บาท

14 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ  - จํานวนเงิน 100,000 บาท

15 โครงการปลูกปาชุมชน  - จํานวนเงิน 10,000 บาท

16 โครงการกอสรางถนน คสล. คําประมง ดอนกอย  - กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

บาน...คําประมง...หมูท่ี…4...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

17 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได  - จํานวนเงิน 50,000 บาท 60 ครัวเรือน

18 โครงการธนาคารน้ําเช้ือโค-กระบือ  - 1 แหง บริการในเขตตําบลสวาง

19 โครงการจัดซื้อเตนทและเกาอ้ี  - เตนท 2 หลัง เกาอ้ี 100 ตัว

20 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  - ระยะทาง 1,000 เมตร
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ช่ือโครงการลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายแสวง กุลสอนนาม ถึง นานายเลย ทิลารักษ ระยะทาง 700 เมตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากสามแยกนานายแสวง กุลสอนนาม ถึง นานายสําฤทธิ์ ทุมกิจจะ ระยะทาง 1,000 เมตร

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงแรงตํ่า  - จากนานายแสวง กุลสอนนาม ถึง นานายเวช เจริญราช ระยะทาง 5,000 เมตร

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรงตํ่า  - จากหนาบานนายยอด โพธินี ถึง นานายบุญยงค ลุนจักร ระยะทาง 1,200 เมตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายเรืองฤทธิ์ ปตถราช ถึง นานายทวี บุญทูล ถึง นานายเวช เจริญราช ระยะทาง 250 เมตร

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนาบานนางผาทอง วะตะมะ ถึง บานนายตุม โพธิราช กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 100 เมตร

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนาบานนางเมฆสวาง บาตดี ถึง บานนางบัญชี วงศเข็มมา กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 50 เมตร

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนาบานนายขุนดอน ศรีจําปา ถึง หนาโรงงานบัวแกวธานี กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 300 เมตร

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนาบานนายทองใบ สุสุข ถึง หนาบานนายเจ็ก คําภูเงิน กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร

10 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากนานายสําเนียง บาตดี ถึง นานายนิกร สุราราช กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.30 เมตร

11 โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน  - กวาง 0.50 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร

12 โครงการขุดลอกสระหวยฝาย  - ขุดลอกสระหวยฝายบานบัวนอย หมูที่ 5 กวาง 100 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร

13 โครงการขุดลอกลําหวยหมากเมา  - ขุดลอกลําหวยหมากเมาบานบัวนอย หมู 5 กวาง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร

14 โครงการขุดลอกลําหวยปลาเซือม  - ขุดลอกลําหวยกุดปลาเซือม ความยาว 300 เมตร กวาง 10 เมตร ลึก 3 เมตร
15 โครงการขุดลอกหนองหอย  - ขุดลอกหนองหอยบานบัวนอย กวาง 18 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่ือโครงการ

บาน...บัวนอย...หมูท่ี…5...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลําดับที่

82



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

16 โครงการติดต้ังไฟฟาอัตโนมัติภายในหมูบาน  - จํานวน 20 จุด

17 โครงการปรับปรุงสระหวยฝายเพ่ือการเกษตร  - ระยะทาง 50 เมตร กวาง 2 เมตร ลึก 3 เมตร ใชทอจํานวน 50 ทอ

18 โครงการกอสรางตลาดชุมชน  - กวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

19 โครงการวางทอระบายน้ํา  - ถนนทางแยกไปบานคําประมง กวาง 8 เมตร ปากทอกวาง 1 เมตร จํานวน 10 ทอ

20 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากนานายหวาย สอนวงษา ถึงนานายประกิน สอนวงษา กวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร

21 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําเพ่ือการเกษตร  - จํานวน 13 ฝาย สถานที่ ลําหวยสาธารณะของชุมชน

22 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากโรงงานบัวแกวธานี - ที่ทําการเทศบาลตําบลบัวสวาง กวาง 6 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.30 เมตร

23 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากหนาบานนายยอด โพธินี ถึง หนาบานนายญ่ีปุน กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.30 เมตร

24 โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวนอย  - เทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบๆบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กวาง 20 เมตร ยาว 300 เมตร

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถึงหนาบานนายขุนดร ศรีจําปา กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.15 เมตร

26 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายลิน ปทราช ถึง ลําหวยเย็น นานายนิกร สุราราช กวาง 4 เมตร สูง 30 0.30 เมตร ยาว 800 เมตร

27 โครงการทําความสะอาด ตกแตงตัดกิ่งไมในหมูบาน  - ระยะทาง 4,000 เมตร ถนนทุกสายในหมูบาน

28 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน  - ทุกครัวเรือน จํานวน 187 ครัวเรือน  พืชผักสวนครัวไมนอยกวา 5 ชนิด เชน พริก หอม ตะไคร ขิง ขา ฯลฯ

29 โครงการปลูกพืชผักในฤดูแลงหลังการทํานา  - จัดต้ังกลุมปลูกพืชหลังทํางาน ทุกครัวเรือน 187 ครัวเรือน

30 โครงการเล้ียงเปดเล้ียงไก  - 187 ครัวเรือน จัดต้ังเปนกลุม เพ่ือเปนอาหารและจําหนาย

31 โครงการเล้ียงปลาในสระสวนบุคคล  - 40 ครัวเรือน ตองการเล้ียง ปลาทุกชนิด เพ่ือเปนอาหารและจําหนาย

32 โครงการเล้ียงปลาในสระสาธารณะ  - สระสาธารณะ จํานวน 4 แหง  ตองการเล้ียง ปลาทุกชนิด เพ่ือเปนอาหารและจําหนาย

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

33 โครงการเศรษฐกิจพอพียง  - เทศบาลตําบลบัวสวาง จัดฝกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกร และจัดต้ังกลุมในภาพรวมตําบล

34 โครงการฝกอบรมใหความรูเกษตรกรแบบครบวงจร  - จัดฝกอบรมเกษตรใหมีความรูดานเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยเนนใหเห็นความสําคัญของการทําการเกษตร

35 โครงการฝกอบรมวิชาชีพ ชางไม ชางไฟฟา ชางปูน ชางเคร่ืองยนต  - จัดต้ังกลุมอบรมเพ่ือเปนความรูที่สามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน และเปนอาชีพเสริมในชุมชน

36 โครงการจัดทําปุยหมักในครัวเรือน  - จัดต้ังกลุมอบรมเพ่ือนําความรูมาจัดทําปุยใชในชีวิตประจําวัน และเปนอาชีพเสริม จําหนายในชุมชน

37 โครงการฝกอบรมผูปกครองและเยาวชนดานปองกันปญหายาเสพติด  - จัดฝกอบรมผูปกครองและเยาวชนเพ่ือปองกันปญหายาเสพติด

38 โครงการงานศพงดเหลาและไมมีการพนัน  - ควรรณรงคอยางตอเนื่อง เพ่ือสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

39 โครงการผูใหญบานพาลูกหลานอานหนังสือ  - สนับสนุนใหชาวบาน เยาวชน สนใจการอานมากยิ่งข้ึน เพราะการอานมีประโยชน

40 โครงการพัฒนาหมูบาน  - ทุกเดือน พัฒนาหมูบาน ปรับภูมิทัศนหมูบาน ความสะอาด รองน้ําฯลฯทุกครัวเรือนและในภาพรวมหมูบาน

41 โครงการปลูกตนไมในที่สาธารณะ  - สนับสนุนใหทุกเครือเรือนไดมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม

42 โครงการบานนาอยูนามอง  - สนับสนุนใหมีการปรับภูมิทัศนหมูบาน รักษาความสะอาด อยางตอเนื่องทุกป ชุมชนจะมีความเขมแข็ง

43 โครงการบานสะอาดไมมีโรค  - สนับสนุนใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได ปองกันตนเองจากโรคตางๆ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

44 โครงการปองกันลูกน้ํายุงลาย  - สนับสนุนใหประชาชนรักษาความสะอาดบริเวณบาน ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย

45 โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ  - จัดใหทุกหมูบานมีสวนสาธารณะเพ่ือเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมตางๆ และรักษาธรรมชาติ

สภาพแวดลอม

46 โครงการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน  - จัดฝกอบรมประชาชน โดยเชิญปราชญชาวบาน ผูมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรมาใหความรูในการใชสมุนไพรในชีวิต

ประจําวัน การใชประโยชนจากสมุนไพร การปลูกและดูแลรักษา จัดหาพืชพันธุสมุนไพร

47 โครงการจัดฝกอบรมจิตอาสาหมูบาน  - จัดฝกอบรมจิตอาสาหมูบานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน เชน อสม. อปพร. กลุมสตรี กลุมแมบาน ฯลฯ

48 โครงการปองกันไปาและรักษาส่ิงแวดลอม  - จัดฝกอบรมผูนําและชาวบาน เพ่ือรับรูความรูเบ้ืองตนในการปองกันภัย จากไฟปา และสนับสนุนใหชุมชนรักษาปา

ทรัพยสินของชุมชน

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

49 โครงการสนับสนุนทุกเครือเรือนมีน้ําสะอาดอุปโภค-บริโภค  - จัดฝกอบรมใหความรูประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองความสําคัญของการมีน้ําอุปโภค - บริโภค การจัดหาน้ํา

สนับสนุนภาชนะกักเก็บน้ํา

50 โครงการจัดวัคซีนใหกับสัตวเล้ียง  - เทศบาลจัดงบประมาณจัดซื้อวัคซีนเพ่ือปองกันโรคใหกับสัตวเล้ียงของประชาชน

51 โครงการครัวเรือนปลอดบุหร่ีและหลา ยาเสพติด  - จัดฝกอบรมใหกับประชาชน ความรูเร่ืองโทษของบุหร่ี เหลา ยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

52 โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน  - สนับสนุนทุกหมูบานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน

53 โครงการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม  - สนับสนุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - จากปากทางเขาหมูบาน ถึง หมูบาน กวาง 5 เมตร ยาว 403 เมตร สูง 0.20 เมตร

2 โครงการเสียงตามสาย  - วางระบบเสียงตามสายรอบหมูบาน

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - จากทางออกหมูบาน ถึง ถนนไปบานดอนกอย กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.20 เมตร

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - จากบานนายศรีทน ถึงบานนายเสง่ียม กวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร สูง 0.20 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - จากบานนายวชิรา ถึงบานนายสุริยา ปตตา กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - จากบานนายเฉลิมชัย ถึงบานนายนพวัน กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร

7 โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตรอบหมูบาน  - รอบหมูบาน กวาง 0.40 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.30 เมตร

8 โครงการกอสรางถนนลูกรังมาตรฐานสูพ้ืนที่หนองซุงแข  - กวาง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

9 โครงการกอสรางถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายทองอิน ถึงนานายผานมา กวาง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

10 โครงการกอสรางถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายพอดี ถึงนานายจํานงค กวาง 6 เมตร สูง 1 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายศรีทน ถึงบานนายเสง่ียม ยาว 70 เมตร

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายจํานงค ถึงบานนายศรีทน ยาว 70 เมตร

13 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายบุญเอก ถึงบานนายจํานงค ยาว 400 เมตร

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายคําแปลง ยาว 350 เมตร

15 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายแสงจันทร ยาว 500 เมตร

16 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร

17 โครงการขยายเขตทอเมนประปา  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร

18 โครงการกอสรางฝายน้ําลนกั้นลําน้ําอูน(โดยหินแมลัง)  - กวาง 4 เมตร สูง 6 เมตร  ยาว 40 เมตร บริเวณหลังเคร่ืองสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา

บาน...นาซอน...หมูท่ี…6...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ช่ือโครงการ
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ลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

19 โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร  - บริเวณหลังคลองสงน้ําตลอดสาย กวาง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองซุงแข เพ่ือการทองเที่ยว  - ปลูกตนไม 500 ตน กอสรางศาลาพักรอน 2 หลัง หองน้ํา 2 หลัง

21 โครงการกอสรางแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะหนองซุงแข  - ระยะทาง 4,000 เมตร

22 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  - นา อ.มงคล - หนองตาสาลีกวาง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 1 เมตร

23 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายวิสุทธิ์ - นานายสุริยา ระยะทาง 1,500 เมตร

24 โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  - 1 เคร่ือง พรอมปรับปรุงระบบ

25 โครงการปรับปรุงคลองสงน้ํา  - ระยะทาง 2,000 เมตร

26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าสูพ้ืนที่การเกษตร ตลอดสายคลองสงน้ํา  - ระยะทาง 2,000 เมตร

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเช่ือมระหวางตําบล  - บานนาซอน - บานดอนสัมพันธ (ต.หนองลาด) กวาง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

28 โครงการเคล่ือนยายเสาไฟฟาออกจากถนน  - ปากทางเขาบานนาซอน

29 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคชุมชน  - บริเวณหนองซุงแข พ้ืนที่ 2 ไร

30 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง  - บานนาซอน - บานดอนกอย

31 โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารเอนกประสงคหมูบาน  - เทพ้ืน ทําร้ัวรอบบริเวณ

32 โครงการจัดสรางเรือ 30 ฝพาย ระดับตําบล  - งบประมาณ 100,000 บาท

33 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนเสนทางเขาบานนาซอน ม.6 - บานดอนกอย ม.2  - ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร

34 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนบานนาซอน ม.6 - หนองซุงแข  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร

35 โครงการไฟฟาสัญญาณจราจรทางเขาหมูบาน  - 1 จุด

36 กระจกจราจรเตือนส่ีแยก  - 4 จุด

37 สนับสนุนงานประเพณีตางๆ

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสูพ้ืนที่การเกษตร  - วัดปา ถึง สวนยาง 3,000 เมตร

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายเส้ียน ถึง สวนยาง 1.000 เมตร

3 โครงการปรับพ้ืนที่หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ถมที่ ปรับภูมิทศน

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บานนายวาส - วัดปา ระยะทาง 235 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บานานสมยศ - วัดปา ระยะทาง 50 เมตร

6 โครงการกอสรางเมรุเผาศพ  - สถานที่ปาชา ใชประโยชน สามหมูบาน ( ม.7,ม.8,ม.12)

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - เพ่ือเปนแหลงผลิตน้ําประปาหมูบาน พรอมจัดซื้อแท็งคน้ําบริเวณบานนายสม(มีบอเดิม)

8 โครงการติดต้ังไฟฟาอัตโนมัติ  - 5จุด

9 โครงการกอสรางคลองสงน้ําสูพ้ืนที่การเกษตร

10 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและขยายเขต  - เพ่ิมเติม 3 จุด สายไฟยาว 1,000 เมตร

11 กอสรางคลองสงน้ําสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานายดี โพธินี ถึงนานานงยม คําจวง ขยายเขต จากเดิม ระยะทาง 1,000 เมตร

12 โครงการกอสรางทอลอดถนนเพ่ือการเกษตร  - นานายดี ถึง นานายประยนต ทอ กวาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 12 ทอน

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

14 โครงการกอสรางรองระบายน้ํารอบหมูบาน  - ระยะทาง 3,000 เมตร

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบานและที่สาธารณะ

16 โครงการปรับปรุงที่ดินสาธารณะ

17 โครงการสนับสนุนกลุมเล้ียงไกพันธุพ้ืนเมือง

18 โครงการสนับสนุนกลุมเกษตรกร

บาน...โนนทรายคํา...หมูท่ี…7...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ช่ือโครงการลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

19 โครงการสนับสนุนกลุมเล้ียงโค - กระบือ

20 โครงการสนับสนุนเล้ียงไกพันธุไข

21 โครงการกอสรางถนนลุกรังสูพ้ืนที่การเกษตร

22 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนกอย ถึง บานโนนทรายคํา

25 โครงการกอสรางคลองสงน้ําสูพ้ืนที่การเกษตร

26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า จากถนนใหญ ถึง ศาลาคําวังเปอย  - ระยะทาง 1,000 เมตร

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานดอนกอย ถึง บานนายธนากร  - ระยะทาง 400 เมตร

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าจากนานายประไว ถึง นานายจัน  - ระยะทาง 500 เมตร

ลําดับที่ ช่ือโครงการ

89



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน  - จากบานนางทันใจ ไชยวุฒิ จัดต้ังที่ศาลาประชาคมบานโนนทรายทอง

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่ารอบหมูบาน  - แยกบานนางปญญา ทิลารักษ - แยกบานนายสุวิช แกวธานี ระยะทาง 150 เมตร

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากบาน น.ส.นัยนา แสนละเอียด ถึง บานนายสุวิช แกวธานี ระยะทาง 600 เมตร

 - จากบานนายอุทิศ ค่ําคูณ ถึง บานนายรําพงษ สอนสมนึก ระยะทาง 400 เมตร

 - จากบานนายสมถวิล ฉลาดเลิศ ถึง บานนนายแดง คํารินทร ระยะทาง 500 เมตร

 - จากบานนางจุรี บุตราช ถึง บานนางปญญา ทิลารักษ ระยะทาง 500 เมตร

 - จากบานนางลัดดา วงคเข็มมา ถึง บานนายบุญคุม ศรีลาราช ระยะทาง 300 เมตร

4 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  - จากนานางบัวจันทร - นานายไสว  ระยะทาง 1,500 เมตร

5 โครงการกอสรางเมรุเผาศพ  - 1 แหง สถานที่ปาชา(รวม 3 หมูบาน ม.7 ,ม.8, ม.12)

6 โครงการกอสรางคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร  - 3 หมูบาน (หมู 7 หมู 8 หมู 12)

7 โครงการไฟฟาอัตโนมัติรอบหมูบาน   - 7 จุด

8 โครงการขุดสระน้ําเพ่ือการเกษตร  - 1 แหง กวาง 50 เมตร ยาว 70 เมตร จํานวน 1 แหง

9 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ

10 โครงการสนับสนุนเคร่ืองกรองน้ําประปาหมูบาน

11 โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ประปาหมูบาน

ช่ือโครงการ

บาน...โนนทรายทอง...หมูท่ี…8...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลําดับที่

90



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - หนาวัดหนองไขเปด ถึง นานายกมล ฮมแสน ระยะทาง 50 เมตร

 - นานายกมล - นานายบุญนํา ระยะทาง 2,000 เมตร

 - จากสํานักสงฆบุญไสววนาราม - นานายคําผอง แสงไผแดง ระยะทาง 1,500 เมตร

 - บานนายสมพร พรอินทร ถึง นานางใบศรี นานายไกวสนุก นานางบุญมี ระยะทาง 2,000 เมตร

2 โครงการเพ่ิมขนาดหมอแปลงไฟฟา  - ใชไฟฟารวม้ังหมดทุกครัวเรือนในเขตของบานบัวใหม เดิมกําลังวัตตของไฟฟาไมพอทําใหไฟดับบอยคร้ัง

3 โครงการกอสรางถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานางอรพิน ถึง นานางกงใจ ระยะทาง 600 เมตร

 - นานางอรพิน ถึง นานางสงศรี ถึง นานายขวัญชัย ระยะทาง 500 เมตร

 - นานางสุภาพร ถึง นานางฉลาด ระยะทาง 500 เมตร

 - นานางบุญมี ถึงนานางใบศรี ถึง ลําหวยไร ระยะทาง 1,500 เมตร

4 โครงการซอมแซมฝายหวยไร  - ลําหวยไร นานายเวชมิตร(ฝายน้ําลนชํารุด)

5 โครงการกอสรางถนน คสล.  - บานนายลอง ถึง หนาบานนายเนตร คําลือชา ระยะทาง 1,000 เมตร

 - บานนายวิทยา ถึงบานนายสมพร ระยะทาง 500 เมตร

 - บานนนายสมพร ถึง นานางบุญมี ระยะทาง 500 เมตร

 - ถนนสายบานบัว บะฮี ถึงวัดศรีปทุมวนาราม ระยะทาง 500 เมตร

6 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  - ขยายเสียงตามสายรอบหมูบาน

7 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ  - กลุมเล้ียง โค - กระบือ,ฝกกอาชีพซอมเคร่ืองยนตเล็ก,แปรรูปอาหาร

ช่ือโครงการ

91

บาน...บัวใหมพัฒนา...หมูท่ี…9...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

8 โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตตัวยู  - บานนายลอง ถึง บานนายสมพร สุดเต  ระยะทาง 100 เมตร

 - บานนายวิทยา ถึง บานนายสมพร ระยะทาง 500 เมตร

 - บานนายคําพล ถึง บานนางกฤษนา ระยะทาง 100 เมตร

 - บานนางหลํ้า ถึง บานนายบุญเลิศ  ระยะทาง 100 เมตร

 - บานนางพุทธา ถึง บานนายนาทีทอง ระยะทาง 50 เมตร

 - ศาลาริมทาง ถึง บานนางวรรณิศา  ระยะทาง 500 เมตร

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - รอบบริเวณหมูบาน รอบสระสาธารระประโยชน

10 โครงการขุดลอกขยายลําหวยไรตอนบน  - ขุดลอกลําหวยบอนตอนบน ลึก 3 เมตร กวาง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร

11 โครงการอินเตอรเน็ตในหมูบาน  - 1 แหง

12 โครงการซอมแซมถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - ซอมแซมทุกเสนทางที่มีในเขตบานบัวใหมพัฒนา

ช่ือโครงการ
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ลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบานนายอาทิพย สุราษฎร - บานนายชาญชัย ภักดี ระยะทาง 250 เมตร

2 โครงการไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน  - จํานวน 30 จุด

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบานนายอุทัย วงคพรม ถึง นานายหนูสันต ไชยวุฒิ ระยะทาง 800 เมตร400

4 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากบานนายยุทธศักด์ิ ศรีมุกดา ถึง บานนายอุทัย วงคพรม ระยะทาง 350 เมตร

5 โครงการขยายทอเมนประปา  - จากบานนางชวน สุราษฎร ถึง บานนายชาญชัย ภักดี ระยะมาง 250 เมตร

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบานนายสมวน ราชวงค ถึง บานนายไพวรรณ เวกสูงเนิน ระยะmาง 1,000 เมตร

7 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากหนองนาบัว ถึงนานายวิสิทธิ์ศักด์ิ ระยะทาง 500 เมตร

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบานนายยุทธศักด์ิ ศรีมุกดา ถึง บานนายอุทัย วงคพรม กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

9 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งรานคา  - อาคาร 1 หลัง

10 โครงการสรางสนามกีฬาเอนกประสงค  - สนามกีฬาประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะประจําหมูบาน  - บริเวณใกลกับโรงปุยขางลําน้ําอูน จํานวน 1 แหง

12 โครงการสนับสนุนกลุมเล้ียงปลาในกระชัง  - บริเวณลําน้ําอูน งบประมาณ 50,000 บาท

13 โครงการอุดหนุนกลุมจักสาน  - งบประมาณ 50,000 บาท

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - 2 แหง

15 โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา  - ระยะทาง 200 เมตร

16 โครงการตอเติมคลองสงน้ํา  - จากหนองนาบัว ระยะทาง 50 เมตร

17 โครงการกอสรางถนน คสล.  - จากบานนายทรงประจักร ราชวงค ถึงบานนายสนอง สุราษฎร ระยะทาง 130 เมตร

ลําดับที่

บาน…สวางพัฒนา...หมูท่ี…10...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ช่ือโครงการ

93



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

18 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  - ปรับปรุงทั้งระบบ

19 โครงการสนับสนุนกลุมทอผายอมคราม  - งบประมาณ 50,000 บาท พรอมโรงเรือน

20 โครงการขุดลอกคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร  - จากหนองสนม ถึง หนองหวาย ระยะทาง 350 เมตร

21 โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร  - ถนนเพ่ือการเกษตรทุกสาย

22 โครงการกอสรางถนนสูพ้ืนที่การเกษตร  - สระหวยบอนตอนลาง ถึง ตอนกลาง ระยะทาง 3,000 เมตร

23 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  - กอสรางดวยกระสอบทราย จากลําหวยบอน ถึงนานายเฉลียว ถึง นานายจําลอง กวาง 20 เมตร

24 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  - บริเวณนานายปราโมทย จันฤาไชย กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 2.50 เมตร

25 โครงการกอสรางรองระบายน้ํารูปตัวยู  - บานนายประวิม ราชวงศ ถึง บานนายสมัย สุราษฎร ระยะทาง 500 เมตร

26 โครงการกอสรางถนนลูกรังสุพ้ืนที่การเกษตร  - หนาวัดกบิลพรหม ถึง ลําหวยบอน ระยะทาง 1,000 เมตร

27 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - สะพานหวยบอน ถึงที่นานายวีระศักด์ิ อุสาพรม(ลําหวยบอน) ระยะทาง 2,000 เมตร

28 โครงการกอสรางถนน คสล.  - จากบานนายพิพัฒน มาตราช ถึง สํานักสงฆดอนแกว ระยะทาง 1,300 เมตร

29 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบานนายพิพัฒน มาตราช ถึง สํานักสงฆดอนแกว ระยะทาง 1,300 เมตร

30 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายบานสวางพัฒนา ม.10 - วัดปาดอนแกว  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร

31 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายบานสวางพัฒนา ม.10 - ขางบานนายโกสินทร  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

32 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายบานสวางพัฒนา ม.10 - วัดปาดอนแกว  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

33 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายบานสวางพัฒนา ม.10 - ปาชา  - ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร

ลําดับที่ ช่ือโครงการ

94



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  -หนาบานนายไสว ถึง สํานักสงฆบัวทองวนาราม กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

2 โครงการกอสรางถนน คสล.  - จากสระหวยฝาย - ประปาหมูบานบัวทอง ระยะทาง 250 เมตร

3 โครงการไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน  - จํานวน 10 จุด

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายสกล พิมพา ถึงบานนายจรูญ คําลือชา ระยะทาง 200 เมตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากเทศบาลตําบลบัวสวาง - นานายประสิทธิ สอนวงษา

6 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากหนาบานนายนครศักด์ิ ถึง หนาบานนางยุพิน วันสืบ ระยะทาง 350 เมตร

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนาบานนายสัตเนตร บาตดี ถึง หนาบานนายสวาง บุญมาตย ระยะทาง 250 เมตร

8 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากหนาบานนายสุริยา เปาวรีย ถึง หนาบานนางนุม บาตดี ระยะทาง 400 เมตร

9 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากหนาบานนายสิทธิ คําจวง ถึง หนาบานนายหวันใจ ปทถราช ระยะทาง 400 เมตร

10 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากหนาบานนางนงค โพธินี ถึง หนาบานนายรําไพ จันลาวงศ ระยะทาง 350 เมตร

11 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  - จากหนาบานนายเมล หลวงโป ถึง หนาบานนายเยิง อุสาพรม พิมพา ระยะทาง 400 เมตร

12 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากบานนานมานพ อุปรี ถึงนานายชัยเพชร กวาง 8 เมตร ยาว 300 เมตร

13 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากหนาบานนายชูชาติ ถึง นานายชัยเพชร กวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

14 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - รอบสระหวยฝาย กวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

15 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - บานนายมีชัย ถึงสวนนายสนุก กวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - สวนสาธารณะรอบบริเวณสระหวยฝาย 1500 เมตร

17 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร  - 10 บอ

18 โครงการขยายเขตประปา  - จากบริเวณประปาบานบัวทอง ถึง บานนายมานพ อุปรี  ระยะทาง 1,000 เมตร

19 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากบัวแกวธานี ถึง สํานักงาน ทต.บัวสวาง  ระยะทาง 800 เมตร

ช่ือโครงการลําดับที่

บาน…บัวทอง...หมูท่ี…11...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

20 โครงการขยายเขตทอเมนประปา  - จากบัวแกวธานี ถึง สํานักงาน ทต.บัวสวาง  ระยะทาง 1,000 เมตร

21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - จากสํานักสงฆบัวทองวนาราม ถึง เขตตําบลเชิงชุม  ระยะทาง 100 เมตร

22 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ  - เคร่ืองจักสาน ทอเส่ือ ทําหมวก เล้ียงไกพ้ืนเมือง เงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาท

23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  - บานนายโชติ ถึง บานนายประไมล ระยะทาง 350 เมตร

24 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายโชติ ถึง บานนายประไมล ระยะทาง 350 เมตร

25 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - บานนายสิทธิพร คําลือชา ถึง บานนายฉันทนา สอนวงษา ระยะทาง 400 เมตร

26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - หนาบานนายถาวร สุราราช ถึง บานนางพิศ โดนพันธุ ระยะทาง 400 เมตร

27 โครงการฟนฟูประเพณีพ้ืนบาน  - บุญกองแกลบ

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน  - ระยะทาง 5,000 เมตร

29 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากสํานักสงฆบัวทองวนาราม - ที่นานางวริศ ไชยชมภู ระยะทาง 800 เมตร

30 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  - จากสํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง ถึง บานนายประสิทธิ์

31 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ โค - กระบือ  - ผสมเทียม โค - กระบือ

32 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เสริมผิวจราจร ถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากที่นานายชูชาติ - ที่นานายชัยเพชร นาโควงค ระยะทาง 800 เมตร

ช่ือโครงการลําดับที่
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ระบบน้ําประปาหมูบาน  - ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เปาลางทอถัง และระบบน้ําทั้งระบบตามโครงสราง

2 โครงการกอสรางเมรุเผาศพ  - 1 แหง สถานที่ปาชา (มีผูใชประโยชน 3 หมูบาน ม.7,ม.8,ม.12)

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํารอบหมูบาน  - จากบานนายประหยัด แสนไชย ถึงบานนายสมชัย ศรีลาราช ระยะทาง 800 เมตร

 - จากบานนายเรืองศิลป คํารินท ถึงบานนางสมเพศ จันทะวงศ ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบานนายชัยญา จันทะวงศ ถึงบานนางถัน หงษทอง ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบานนางสมพงษ จันทะวงศ ถึงบานนายณรงค ชางคํา ระยะทาง 1,500 เมตร

4 โครงการไฟฟาสองสวางอัตโนมัติ  - 15 จุด

5 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูบานทั้งระบบ  - ดําเนินการใหมทั้งระบบและอุปกรณทุกช้ิน

6 โครงกรฝกอบรมกลุมอาชีพ  - อบรมการฝกซอมทีวี เคร่ืองซักผา หมอหุงขาว คอมพิวเตอร ซอมเคร่ืองมือทางการเกษตร

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกเพ่ือการเกษตร  - 5 บอ

8 โครงการกอสรางถนน คสล.  - บานนายสีคาน ภาษี  ถึงบานนางมอน ศรีลาราช ระยะทาง 100 เมตร

 -บานนายชมช่ืน ศรีลาราช ถึงปาชา ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบานนายแจมจันทร ถึง หนองหวาย ระยะทาง 2000 เมตร

9 โครงการขยายคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร  - นานายดี โพธินี ถึงนานายคําสอน ชางคํา  ระยะทาง 1,000 เมตร

 - นานายลี จันทรสุริวงศ ถึงนานายประยนต ศรีลาราช  ระยะทาง 1,000 เมตร

 - นานางแจมจันทร อินทะวงศ ถึงนานายสมัย จันทะวงศ ระยะทาง 1,000 เมตร

10 โครงการขุดลอกหนองหวาย  - เนื้อที่ 210 ไร

11 โครงการขุดลอกลําหวยสายตนไฮ  - กวาง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร

บาน...โนนสําราญ...หมูท่ี…12...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

12 โครงการขุดเจาะน้ําประปาเพ่ือการบริโภค  - 1 แหง ตามแบบแปลนเทศบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต

13 โครงการฟนฟูระบบนิเวศปาชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติ คืนชีวิตใหปาชุมชน  - จัดหาพันธปลา พันธุกบ สัตวน้ําปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศและเปนอาหาร และสามารถ

และแหลงน้ําธรรมชาติและสรางฝายน้ําลนหนองหวาย สรางแหลงอาหารใหชุมชน สรางรายไดใหชุมชน สรางฝายน้ําลนหนองหวายเพ่ือเก็บน้ําไวใชในการเกษตรกรรม

เพ่ือความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

14 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - นานางจันทรา ศรีผุย ถึง นานายสัมฤทธิ์ ศรีผุย ระยะทาง 700 เมตร

 - นานายบุญทัน ศรีผุย ถึง นานายชาตรี เสตสิงห ระยะทาง 1,000 เมตร

15 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากนานายปราโมทย  ชูพินิจ ถึงปาชา ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบานนายสายัน เสนาศรี ถึง นานางจันทรา ศรีผูย ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบาน นางสาวกองแกว จันทะวงศ ถึงสะพานบานสวาง ระยะทาง 1,500 เมตร

16 โครงการกอสรางที่อานหนังสือพิมพประจําหมุบาน  - ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบัวสวาง

17 ดครงการอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - อบรมใหความรูกับเยาวชน สนับสนุนงบประมาณในดานการอนุรักประเพณี วัฒนธรรมตางๆ เชน

ดานภุมิปญญา ความเช่ือ

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

1 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  - ความกวาง 14 เมตร ยาว 18 เมตร โครงสรางรูปแบบโครงเหล็ก

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าในเสนทางบานบัว - บะฮี  - ระหวางที่สวนนายศุภกรณ ถึงสํานักสงฆหนองไขเปด ระยะทาง 800 เมตร

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ําในเขตหมูบาน  - ระยะทางทั้งหมด 3,000 เมตร รูปแบบกอสรางปดปากรองระบาย

4 โครงการขอรับการสนับสนุนจัด(ซื้อเกาอ้ี โตะ เตนท)  - เพ่ือใชในกิจกรรมของหมูบานและชุมชน

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางอัตโนมัติ  - จํานวน 6 จุด ในเขตพ้ืนที่หมูบาน

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ระยะทาง 200 เมตร กวาง 3 เมตร จากบานนานเกงถึงบานนายสมชาย

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ระยะทาง 50 เมตร กวาง 5 เมตร จากบานางแหวน ภูยิหวา ถึงจุดรับงบปอสราง

8 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากที่นานายอูด ถึง ที่นานางราตรี กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

9 โครงการกอสรางถนนลูกในเขตหมูบาน  - จากทางเขาสํานักสงฆบัวหลวง ถึงที่นานายประสาท กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

10 โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือใชในที่สาธารณะ  - จํานวน 1 หลัง 4 หองบริการ กวาง 2 เมตร ยาว 6 เมตร โครงสรางปูนผสมเหล็ก

11 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - จากนานายประสิทธิ์ วงคเข็มมา ถึงนานายบุญนํา บาตดี ระยะทาง 300 เมตร

12 โครงการกอสรางถนนลูกรังในคูลําหวยวังอีเหลา  - เสนทางจากถนนสายไปบานสวาง ถึงที่นานางดารา ระยะทาง 400 เมตร กวาง 4 เมตร

13 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยวังไฮ  - โครงสรางแบบ คสล. มีชองระบายน้ํา 3 ชอง และมีความยาว 8 เมตร

14 โครงการกอสรางซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  - ในเขตพ้ืนที่การปกครองหมูบาน

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -ตอเช่ือมในเสนทางบานบัวหลวงไปบานสวาง หมู 1 ระยะทาง 4 ก.ม.

16 โครงการขอรับการสนับสนุนแผนพัฒนาหมูบาน

17 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําฝนในสถานที่สาธารณะหมูบาน  - ขนาดจุน้ํา 2,000 ลิตร

18 โครงการกอสรางสนามกีฬาเอนกประสงคภายในหมูบาน  - ในเขตพ้ืนที่สนามตลาดเกาบานบัวหลวง

ช่ือโครงการ

บาน...บัวหลวง...หมูท่ี…13...ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ลําดับที่



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(ระบุรายละเอียด เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ระยะทาง สถานที่ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเดือดรอน จํานวนผูรับผลประโยชน งบประมาณ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา)

19 โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนน ค.ส.ล. ในหมุบาน  - ทุกสายที่ชํารุดในเขตหมุบาน

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายหมูบาน

18 โครงการกอสรางสนามกีฬาเอนกประสงคภายในหมูบาน  - ในเขตพ้ืนที่สนามตลาดเกาบานบัวหลวง

19 โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนน ค.ส.ล. ในหมุบาน  - ทุกสายที่ชํารุดในเขตหมุบาน

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายหมูบาน

21 โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพ  - กลุมอาชีพเกษตรกร

22 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าในเสนทางการเกษตร  - ในพ้ืนที่การเกษตรหมูบาน

23 โครงการกอสรางถนนลูกรังสูพ้ืนที่การเกษตร  - ระยะทาง 300 เมตร จากที่นานายประสิทธิ์ ถึง ที่นานางรําไพ โคตรธรรม

24 โครงการขอรับการสนับสนุนจัดซื้อชุดกลุมสตรี  - จํานวน 20 ชุด

25 โครงการขอรับการสนับสนุนจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา  - จํานวน 2 เคร่ือง 5.3 แรงมา

26 โครงการขุดลอกปรับปรุงลําหวยที่ต้ืนเขิน

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าในเสนทางการเกษตร  - ระยะทาง 200 เมตร จากที่นานายอูด ถึง ที่นานางราตรี สอนวงษคษา

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าในเสนทางการเกษตร  - ระยะทาง 800 เมตรจากที่นานางมณีทอง ถึงที่นานางละมัย ไชยสัตย

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
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1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สว่าง 1 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 14 ก.ม. 2 ตําบล 42,000,000   42,000,000    42,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
บ.โนนทรายคํา-บ.หลักเจ็ด หลักเจ็ด 7 บะฮี

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง นาซอน 6 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 12 ก.ม. 4 หมู่บ้าน 36,000,000   36,000,000    36,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
วก.พรรณานิคม-บ.นาซอน- ดอนกอย 2 สว่าง
บ.ดอนกอย-บ.คําประมง- คําประมง 4 สว่าง
บ.เชิงชุม(ต.เชิงชุม) เชิงชุม เชิงชุม

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบัวหลวง - บ้านสว่าง - บัวหลวง 13 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 15 ก.ม. 2 ตําบล 45,000,000   45,000,000    45,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
บ้านบึง - บ้านวังยาง สว่าง 1 สว่าง

บึง วังยาง
วังยาง วังยาง

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนทรายคํา - โนนทรายคํา 7 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 8 ก.ม. 2ตําบล 24,000,000   24,000,000    24,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
บ้านดอนกอย - บ้านท่าม่วง ดอนกอย 2 สว่าง

ท่าม่วง หนองลาด

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบัวใหญ่ - บ้านเชิงชุม บัวใหญ่ 3 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 1.5 ก.ม. 2ตําบล 4,500,000     4,500,000      4,500,000     อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
เชิงชุม เชิงชุม

โครงการเกินศักยภาพ ทต.บัวสว่าง ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลตําบลบัวสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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6 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสว่าง - บ้านหนองหวาย สว่าง 1 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 5 ก.ม. 2ตําบล 15,000,000   15,000,000    15,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
หนองหวาย วังยาง

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสว่าง - บ้านสร้างหิน สว่าง 1 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 7 ก.ม. 2ตําบล 21,000,000   21,000,000    21,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
สร้างหิน บะฮี

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบัวใหม่พัฒนา - บัวใหม่พัฒนา 9 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 5 ก.ม. 2ตําบล 15,000,000   15,000,000    15,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
บ้านบะหัวเมย บะหัวเมย บะฮี

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนาซอน - นาซอน 9 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 10 ก.ม. 2ตําบล 30,000,000   30,000,000    30,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
บ้านดอนสัมพันธ์ ดอนสัมพันธ์ หนองลาด

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านบัวใหม่พัฒนา บัวใหม่พัฒนา 9 สว่าง ถนนลาดยางระยะทาง 5 ก.ม. 2ตําบล 15,000,000   15,000,000    15,000,000    อบจ.สกลนคร ทต.บัวสว่าง
 - บ้านบะหัวเมย บะหัวเมย บะฮี

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ต.สว่าง 1 สว่าง ขนาดผิวจราจร5 เมตร ต.สว่าง 8,281,606     8,281,606      8,281,606     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กภายในตําบล 13 ยาว 3,033 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ถนนลูกรังข้างละ 0.50 ม.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บัวทอง 11 สว่าง ขนาดผิวจราจร 6 ม. ยาว4,984 ม2 หมู่บ้าน 16,327,584   16,327,584    16,327,584    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เหล็ก บ.บัวทอง-บ.ดอนกอย ดอนกอย 2 สว่าง หนา 0.15 ม.
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13 ขยายเขตไฟฟ้าทางการเกษตร ต.สว่าง 1 สว่าง ต.สว่าง 10,000,000   10,000,000    10,000,000    การไฟฟ้าส่วน- ทต.บัวสว่าง
หมู่1-หมู่13 13 ภูมิภาค

14 ก่อสร้างพิธภัณฑ์ 3 บูรพาจารย์ บัวใหญ่ 3 สว่าง ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ พุธศาสสนิก 50,000,000   50,000,000    50,000,000    ทต.บัวสว่าง ทต.บัวสว่าง
หลวงปู่สิม หลวงปู่แว่น เพื่อกราบไหว้และอบรมคุณธรรมชนทั่วไป อบจ.สกลนคร
หลวงปู่หลวง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร

ผู้บริจาคทั่วไป

15 ขุดลอกห้วยคําไร่ ดอนกอย 2 สว่าง ขนาด200x700 ม. ลึก 3 ม. 1 หมู่บ้าน 13,694,100   13,694,100    13,694,100    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

16 โครงการก่อสร้างโรงเรียน สว่าง โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

17 โครงการก่อสร้างศูนย์นันทนาการ สว่าง ศูนย์นันทนาการบริการสุขภาพ 1 แห่ง 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
บริการสุขภาพชุมชน

18 โครงการขยายช่องจราจร โนนทรายคํา 7 สว่าง ถนน 4 ช่องจราจร ม.7-ม.8 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
บ้านโนนทรายคํา โนนทรายทอง 8 สว่าง

19 ขุดลอกหนองหวาย โนนสําราญ 12 สว่าง เนื้อที่ 80 ไร่ ลึก 3 ม. 1 หมู่บ้าน 12,520,320   12,520,320    12,520,320    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

20 ก่อสร้างค่ายฝึกอบรมลูกเสือ นาซอน 6 สว่าง ค่ายฝึกลูกเสือ 1 แห่ง ต.สว่าง 3,000,000     3,000,000      3,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
หมู่6 บ้านนาซอน
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21 ขุดลอกโครงการแก้มลิงหนอง- นาซอน 6 สว่าง เนื้อที่ 300 ไร่ ต.สว่าง 95,000,000   95,000,000    95,000,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
ซุงแข้ หมู่6 บ้านนาซอน

22 โครงการสวรรค์อีสาน นาซอน 6 สว่าง แหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง 20,000,000   20,000,000    20,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
แหล่งท่องเที่ยวหนองซุงแข้

23 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ สว่าง เจดีย์ศิลาแลง 4 แห่ง 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เจดีย์ศิลาแลง

24 โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุ สว่าง สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง 1,000,000     1,000,000      1,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

25 โครงการก่อสร้างคลอง โนนทรายคํา 7 สว่าง 2 ตําบล 50,000,000   50,000,000    50,000,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
ชลประทานน้ําอูน โนนทรายทอง 8 สว่าง

โนนสําราญ 12 สว่าง
บัวน้อย 3 สว่าง
บัวใหญ่ 5 สว่าง
บัวทอง 11 สว่าง
บัวหลวง 13 สว่าง
ดอนต้นม่วง 4 พอกน้อย

26 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา สว่าง สระว่ายน้ํา 1 แห่ง 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เทศบาลตําบลบัวสว่าง

27 โครงการก่อสร้างบ่อกําจัดขยะ สว่าง บ่อกําจัดขยะแบบมาตรฐาน 1 แห่ง 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
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28 โครงการจัดซื้อรถแมคโคร สว่าง รถแมคโคร รถสิบล้อ รถเทรเลอร์3 คัน 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
รถสิบล้อ รถเทรเลอร์

29 ก่อสร้างชลประทานระบบท่อ ต.สว่าง 1- สว่าง ระบบชลประทานระบบท่อ ต.สว่าง 80,000,000   80,000,000    80,000,000    กรมชลประธาน ทต.บัวสว่าง
ม.1-ม.13 13 สู่ไร่นาการเกษตร

30 โครงการขยายเขตไฟส่องสว่าง นาซอน 6 สว่าง ไฟส่องสว่าง ม.6 1,000,000     1,000,000      1,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
บ้านนาซอน

31 โครงการจัดซื้อรถตู้ ทต.บัวสว่าง สว่าง รถตู้ 1 คัน 1,190,000     1,190,000      1,190,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
32 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ทต.บัวสว่าง สว่าง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

ต.สว่าง
33 โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย สว่าง รถกู้ภัย 1 คัน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
34 โครงการจัดซื้อรถตักดิน สว่าง รถตักดิน 1 คัน 4,000,000     4,000,000      4,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
35 โครงการก่อสร้างอาคาร สว่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
36 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 10,000,000   10,000,000    10,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

การเรียนการสอน
37 โครงการปรับปรุง ขยายช่อง บัวใหญ่ 3 สว่าง ถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ม.3-5 20,000,000   20,000,000    20,000,000    หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

จราจร ถนน บัวใหญ่-บัวน้อย บัวน้อย 5 สว่าง

38 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล บัวใหญ่ 3 สว่าง โรงพยาบาล 1 แห่ง 100,000,000  100,000,000   100,000,000  หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่ ชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ รายละเอียด
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39 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาซอน ม.6 นาซอน 6 สว่าง ถางป่า22,000ตร.ม.บดอัดคัน 1 หมู่บ้าน      5,511,000       5,511,000      5,511,000 หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เลียบหนองซุงแข้เชื่อมตําบล ดิน2,078ลบ.ม.ลูกรังหนา
พอกน้อย 0.25เมตรปริมาณลูกรัง 

22,000ลบ.ม.ท่อ1.00x1.00ม.

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่าง 1 สว่าง กว้าง 6 ม. ยาว630 ม.หนา 2 หมู่บ้าน 1,995,000     1,995,000      1,995,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านสว่าง ม.1-บัวหลวง ม.13 บัวหลวง 13 0.15 ม. คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

3,780 ตร.ม. ไหล่ทางทางละ
1.00 ม.

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คําประมง 4 สว่าง กว้าง 5 ม. ยาว727 ม.หนา 2 หมู่บ้าน 1,999,000     1,999,000      1,999,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านคําประมง ม.4- ดอนกอย 2 สว่าง 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่
ดอนกอย ม.2 น้อยกว่า 3,635 ตร.ม. ไหล่

ทางข้างละ 1.00 ม.

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สว่างพัฒนา 10 สว่าง กว้าง 6 ม. ยาว 630 ม. หนา 2 หมู่บ้าน 1,995,000     1,995,000      1,995,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านสว่างพัฒนา ม.10-โนน โนนสําราญ 12 สว่าง 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่
สําราญ ม.12 น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. ไหล่

ทางข้างละ 1.00 ม.
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42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บัวทอง 11 สว่าง กว้าง 6 ม. ยาว 630 ม. หนา 2 หมู่บ้าน 1,995,000     1,995,000      1,995,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านบัวทอง ม.11-ดอนกอย ม.2 ดอนกอย 2 สว่าง 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 1.00 ม.

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บัวหลวง 13 สว่าง กว้าง 6 ม. ยาว 3,209  ม. 2 หมู่บ้าน 7,592,809     7,592,809      7,592,809     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านบัวหลวง ม.13 - บ้านสว่าง ม.1 สว่าง 1 สว่าง หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า19,254 ตร.ม.  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนกอย 2 สว่าง กว้าง 5 ม. ยาว727 ม.หนา 2 หมู่บ้าน 1,999,000     1,999,000      1,999,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เชื่อมบ้านดอนกอย ม.2-บ้านบัวทอง บัวทอง 11 สว่าง 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่
ม.11 น้อยกว่า 3,635 ตร.ม. ไหล่

ทางข้างละ 1.00 ม.

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บัวทอง 11 สว่าง กว้าง 4 ม. ยาว 928 ม. หนา 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ภายในบ้านบัวทอง ม.11 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,712 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.
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46 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง 13 หมู่บ้าน 1 สว่าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด 13 หมู่บ้าน 1,980,000     1,980,000      1,980,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
สว่างสาธารณะพลังงาน 13 สว่าง LED สูง 5.5 เมตร แผงโซล่า
แสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED เซลล์ ขนาด 40 วัตต์

47 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ 13 หมู่บ้าน 1 สว่าง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 13 หมู่บ้าน        990,000          990,000         990,000 หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
กระพริบจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ 13 สว่าง จราจร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 

5 วัตต์ เสาสูง 3.50 เมตร

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บัวใหญ่ 3 สว่าง กว้าง 4 ม. ยาว 928 ม. หนา 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
48 เสริมเหล็กบ้านบัวใหญ่ ม.3 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,712 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.

49 จัดซื้อกล้อง CCTV 13 หมู่บ้าน 1 สว่าง 13 หมู่บ้าน 1,000,000     1,000,000      1,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
13 สว่าง

50 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเตาเผาศพ คําประมง 4 สว่าง เตาเผาศพปลอดมลพิษและ 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ปลอดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 

51 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อมระบบ บัวน้อย 5 สว่าง 1 แห่ง 3,000,000     3,000,000      3,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
บําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล

ที่ ชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ รายละเอียด งบประมาณ(ปี)
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52 ก่อสร้างระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อ บัวใหญ่ 3 สว่าง 1 แห่ง 2,500,000     2,500,000      2,500,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
นํากากมาทําเป็นปุ๋ย

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คําประมง 4 สว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 928 เมตร 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กบ้านคําประมง หมู่ 4 หนา 0.15 เมตร คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,712 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บัวน้อย 5 สว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 928 เมตร 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กบ้านบัวน้อย หมู่ 5 หนา 0.15 เมตร คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,712 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต นาซอน 6 สว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 928 เมตร 1 หมู่บ้าน 2,000,000     2,000,000      2,000,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กบริเวณทางเข้าหนองซุงแข้ หนา 0.15 เมตร คอนกรีตไม่

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โนนทรายคํา 7 สว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร 2 หมู่บ้าน 1,995,000     1,995,000      1,995,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ดอนกอย 2 สว่าง หนา 0.15 เมตร คอนกรีตไม่
บ้านโนนทรายคํา ม.7 - บ้านดอนกอย น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. ไหล่
ม.2 ทางข้างละ 1.00 เมตร
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57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คําประมง 4 สว่าง กว้าง 5 ม. ยาว727 ม.หนา 2 หมู่บ้าน 1,999,000     1,999,000      1,999,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
เสริมเหล็กเชื่อมบ้านคําประมง ม.4- ดอนกอย 2 สว่าง 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่
เชิงชุม ม.2 น้อยกว่า 3,635 ตร.ม. ไหล่

ทางข้างละ 1.00 ม.

58 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ทต.บัวสว่าง 5 สว่าง กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ต.สว่าง 1,195,000     1,195,000      1,195,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

59 โครงการขุดลอกลําห้วยแคน สว่าง 1 สว่าง 2 ตําบล 1,050,000     1,050,000      1,050,000     กรมทรัพยากรน้ํา ทต.บัวสว่าง
นาตะกาง บะฮี

60 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ํา คําประมง 4 สว่าง  1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่  1 หมู่บ้าน 30,000,000   30,000,000    30,000,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
บ้านคําประมง บ้านคําประมง ม. 4

61 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ํา ดอนกอย 2 สว่าง  1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ 1 หมู่บ้าน 30,000,000   30,000,000    30,000,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
บ้านดอนกอย ม.2

62 โครงการก่อสร้างแกมลิงหนองสซุงแข้ นาซอน 6 สว่าง  1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 10,000,000   10,000,000    10,000,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
พร้อมอาคารประกอบ 60 ครัวเรือน
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63 โครงการแก้มลิงหนองเลาพร้อมอาคารประกอบ สว่าง 1 สว่าง  1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 12,114,800   12,114,800    12,114,800    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
180 ครัวเรือน

64 โครงการแก้มลิงหนองสบคําไร่ โนนทรายคํา 7 สว่าง  1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 11,757,200   11,757,200    11,757,200    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
พร้อมอาคารประกอบ 60 ครัวเรือน

65 โครงการแก้มลิงหนองหวาย โนนทรายคํา 1 สว่าง  1 แห่ง 1 หมู่บ้าน 35,199,000   35,199,000    35,199,000    กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง
พร้อมอาคารประกอบ

66 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะ บัวใหญ่ 3 สว่าง 1 แห่ง 1 หมู่บ้าน 5,000,000     5,000,000      5,000,000     กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง

67 โครงการขุดลอกลําห้วยไผ่ บัวใหญ่ 3 สว่าง 1 แห่ง 1 หมู่บ้าน 1,006,200     1,006,200      1,006,200     กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง

68 โครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์หนองซุงแข้ นาซอน 6 สว่าง 1 แห่ง 1 หมู่บ้าน 5,000,000     5,000,000      5,000,000     กรมชลประทาน ทต.บัวสว่าง

69 โครงการขุดลอกหนองปะแก่น สว่าง 1 สว่าง พื้นที่ 4 ไร่ 1 หมู่บ้าน 3,043,200     3,043,200      3,043,200     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

70 โครงกาก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยแคน สว่าง 1 สว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร 1 หมู่บ้าน 900,000       900,000         900,000        หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง

71 โครงการขุดลอกสระห้วยฝาย บัวน้อย 5 สว่าง กว้าง 100 เมตร ยาว 400 เมตร 1 หมู่บ้าน 4,728,000     4,728,000      4,728,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ลึก 3 เมตร
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72 โครงการขุดลอกห้วยหมากเม่า บัวน้อย 5 สว่าง กว้าง 100 เมตร ยาว 400 เมตร 1 หมู่บ้าน 4,728,000     4,728,000      4,728,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ลึก 3 เมตร

73 โครงการขุดลอดห้วยปลาเซือม บัวน้อย 5 สว่าง กว้าง 300 เมตร ยาว 10 เมตร 1 หมู่บ้าน 358,200       358,200         358,200        หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ลึก 3 เมตร

74 โครงการขุดลอกหนองหวาย บัวน้อย 5 สว่าง กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร 1 หมู่บ้าน 1,840,000     1,840,000      1,840,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ลึก 4 เมตร

75 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นกั้นลําน้ําอูน นาซอน 6 สว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 1 หมู่บ้าน 1,840,000     1,840,000      1,840,000     หน่วยงานอื่น ทต.บัวสว่าง
ลึก 6 เมตร
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