
 

 

 

แผนพัฒนาสี่ป 

 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 

 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 



 
คํานํา 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามป” โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ิน
ส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปนแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฉบับแรก เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป  
 “แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
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  แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
----------------------- 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐาน 
1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
  ตําบลสว าง ต้ังอยู ทิศตะวันออกของอํ าเภอพรรณนานิคม หางจาก ท่ีวาการ          

อําเภอพรรณนานิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสกลนคร 36 กิโลเมตร                   

มีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ     ติดตอกับ ตําบลเชิงชุม      อําเภอพรรณานิคม 

  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลพอกนอย อําเภอพรรณานิคม 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม 

   
  ตําบลสวางมีพื้นท่ีท้ังหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,875 ไร 

  โดยมีพื้นท่ีการเกษตร  ประมาณ 26,727 ไร 

 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เปนพื้นท่ีราบ มีความลาดตํ่าจากทิศเหนือลงมาทิศใต    

ซึ่งเปนท่ีราบลุมริมหวยอูน บางปในฤดูฝนมักประสบปญหาน้ําทวม นอกจากลําหวยอูนแลวยังมีแหลงน้ํา

ธรรมชาติอีก เชน ลําหวยปลาหาง หวยวังอีเหลา หวยผักหนามฯลฯ และยังมีหนองน้ําอีก เชน หนองซุง

แข หนองนาแซง หนองฟาผาฯลฯ 

 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อยูในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันนออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
แบงเปน 3 ฤดู 
 1.ฤดูฝน เริ่มต้ังแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง ตนตุลาคม รวมเวลา 4 – 5 เดือน 
ฝนท่ีตกสวนมากเปนฝนท่ีเกิดจากพายุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนตัวมาจากทะเลจีนใต สวนท่ีเกิดจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีไมมากนัก ถาปใดพายุดีเปรสช่ัน ถึงพายุโซนรอนเขาเฉล่ียปละ 2 – 3 ลูก 
 2.ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน ใน
ตอนตนเดือนตุลาคมนั้นเปนระยะเปล่ียนฤดู ระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว อาจมีฝนตก คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหนาวเย็นและแหงพัดจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหนาวเย็น มีผลกระทบตอดินฟาอากาศในจังหวัดสกลนคร 
 3. ฤดูรอน เริ่มต้ังแตประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม รวม
ระยะเวลา 3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกําลังลง ลมตะวันออกเฉียงใตจากทะเลจีนใต
และอาวไทย จะพัดมาแทนท่ี ไดรับแสงแดดกลาสุดทําใหมีอากาศรอน และแหงแลงมาก 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 

ลักษณะของดินโดยท่ัวไป สามารถจําแนกดินเปนดังนี ้

ช่ือ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม

พื้นท่ี(รอยละ) 

พื้นท่ีพบ 

1.ดินชุดโพน

พิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ดินชุดโคราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อดินเปนดิน

เหนียวปนกรวด

ลูกรัง เปนดิน

ต้ืนมีการระบาย

น้ําคอนขางดี มี

ความอุดม

สมบูรณตาม

ธรรมชาติปาน

กลาง ปฏิกิริยา

ของดินเปนกรด

แกถึงกรด

เล็กนอย 

เนื้อดินเปนดิน

รวนคอนขาง

เปนทราย เปน

ดินลึกปานกลาง

ถึงลึกมาก มี

การระบายน้ํา

คอนขางดี ดินมี

ความอุดม

สมบูรณตํ่า 

ปฏิกิริยาของดิน

เปนกรดแกถึง

กรดเล็กนอย 

 

 

 

 

เหมาะสําหรับ

ปลูกพืชไร เชน 

มันสําปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสําหรับ

ปลูกพืชไร เชน

มันสําปะหลัง 

และใชปลูกไม

ยืนตน 

55 
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พื้นท่ีบางสวนของหมู 

1,3,4,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีบางสวนของหมู 

1,2,4,6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม

พื้นท่ี(รอยละ) 

พื้นท่ีพบ 

3.ดินชุดพิมาย เนื้อดินเปนพวก

ดินเหนียว เกิด

จากการทับถม

ของตะกอนลํา

น้ํา คอนขาง

ใหม บริเวณท่ี

พบเปนท่ีราบน้ํา

ทวม เปนดินลึก

มาก มีการ

ระบายน้ําเลว 

ดินมีความอุดม

สมบูรณตาม

ธรรมชาติตํ่าถึง

ปานกลาง 

ปฏิกิริยาของดิน

เปนกรดจัดถึง

เปนกรด

เล็กนอย 

ใชประโยชนใน

การทํานาบาง

แหง บางแหง

ไมไดใช

ประโยชน 

10 พื้นท่ีบางสวนของหมู 

1,6,7,8,12,13 

4.ดินชุดสีทน เนื้อดินเปนพวก

ดินรวน เปนดิน

ลึกมาก มีการ

ระบายน้ําเลว 

ดินมีความอุดม

สมบูรณตาม

ธรรมชาติตํ่า 

 

ใชประโยชนใน

การทํานา 

7 พื้นท่ีบางสวนของหมู 

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

5.ดินชุดเพ็ญ 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือดินเปนพวก

ดินรวนปนกรวด

ลูกรังเปนดินต้ืน มี

การระบายนํ้า

คอนขางเลว ดินมี

ความอุดมสมบูรณ

ตํ่า ปฏิกิริยาเปน

กรดจัดถึงเปนกรด

ปานกลาง 

เหมาะสําหรับ

การทํานา 

5 พื้นท่ีบางสวนของหมู 

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



ช่ือ ลักษณะ ประโยชน ครอบคลุม

พื้นท่ี(รอยละ) 

พื้นท่ีพบ 

6.ดินชุดน้ําพอง เนื้อดินเปนพวก

ดินทราย เปน

ดินลึกมาก มี

การระบายน้ํา

คอนขางเลว ดิน

มีความอุดม

สมบูรณตํ่า 

ปฏิกิริยาเปน

กรดแกถึงกรด

ปานกลาง 

ใชประโยชนใน

การปลูกพืชไร 

บางแหงยังมี

สภาพเปนปา

เต็งรัง 

2 พื้นท่ีบางสวนของหมู 

1,7,8,12,13 

7.ดินชุด

เชียงใหม 

ดินเปนพวกดิน

รวนมีการ

ระบายน้ํา

คอนขางดี อาจ

มีน้ําทวมขังเปน

ระยะส้ันๆ ใน

ฤดูน้ําหลาก ดิน

มีความอุดม

สมบูรณปาน

กลาง ปฏิกิริยา

ของดินเปนกรด

แกถึงกรดปาน

กลาง 

ใชประโยชนใน

การปลูกพืชไร 

และผลไมบาง

ชนิด  

1 พื้นท่ีบางสวนของหมู 1 

 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

  ลําน้ํา มีจํานวน   2   สาย  ท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําอูน,ลําปลาหาง และแหลงน้ําอื่นๆ ไดแก 
 1.หนองหมานอย     15.หนองมะกิด 

2.หนองเปง       16.หนองหวยบอน 

 3.หนองสนมใหญ    17.หนองกลางนอย 

 4.หนองหวยคําวังเปอย    18.หนองหวาย 
 5.หนองหวยอีเหลา    19.หนองหญาแพรก 

 6.หนองนาบัว       20.หนองจาน 

7.หนองสนมนอย             21.หนองเบ็น 
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 8.หนองแวง     22.หนองหมาเถาะ 

 9.หนองปะกงุ        23.หนองเข่ือนขา 

 10.หนองคลอง     24.หนองฟาผา 

 11.หนองซงุแข     25.หนองหวยวงันอง 

 12.หนองกุดหอย    26.หนองเลา 

 13.หนองหอย         27.หนองหนอขา 

14.หนองอูนหลง      

 
 
 
 1.6 ลักษณะของไม/ปาไม  

1. ปาทาม มีลักษณะเปนทุงนา มีตนไมยืนตนขนาดกลาง พบในพื้นท่ีบานนาซอน  
หมู 6,บานโนนทรายคํา หมู 7, บานสวางพัฒนา หมู 10,บานโนนสําราญ หมู 12 

2. ปาโคก (ปาแดงหรือปาแพะ)มีลักษณะตนไมข้ึนไมหนาทึบและมีหญาใบหนาข้ึน
ปะปน  อยูท่ัวไป พบในพื้นท่ี บานสวาง หมู 1,บานดอนกอย หมู 2, บานบัวใหญ 
หมู 3, บานบัวใหมพัฒนา หมู 9 

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

                                                                                                       
2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง เต็มพื้นท่ีของตําบลสวาง มีจํานวน 13 หมูบาน 
  1. บานสวาง 
  2. บานดอนกอย 
  3. บานบัวใหญ 
  4. บานคําประมง 
  5. บานบัวนอย 
  6. บานนาซอน 
  7. บานโนนทรายทอง 
  8. บานโนนทรายคํา 
  9. บานบัวใหมพัฒนา 
  10. บานสวางพัฒนา 
  11. บานบัวทอง 
  12. บานโนนสําราญ 
  13.บานบัวทอง 
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 2.2 การเลือกต้ัง  
 จั ด ต้ั ง เ ป น  อ บ ต . ส ว า ง  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 3  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 4 0  ย ก ฐ า น ะ เ ป น                  
เทศบาลตําบลบัวสวาง เมื่อ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 
 แบงเปนสองเขตเลือกต้ัง จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน 
นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง จํานวน 1 คน 
 เขตเลือกต้ัง ท่ี 1 มีจํานวน 6 หมูบานคือ บานสวาง หมู 1 , บานดอนกอย หมู 2 ,     
บานนาซอน หมู 6 , บานโนนทรายคํา หมู 7 , บานโนนสําราญ หมู 12,บานสวางพัฒนา หมู 10 
 เขตเลือกต้ัง ท่ี 2 มีจํานวน 7 หมูบานคือ บานบัวใหญ หมู 3 , บานคําประมง หมู 4 ,  
บานบัวนอย หมู 5 , บานโนนทรายทอง หมู 8 , บานบัวใหมพัฒนา หมู 9,บานบัวทอง หมู 11,บานบัว
หลวง หมู 13 
 
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
จํานวนครัวเรือนและประชากร 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ประชากร

ชาย 

ประชากรหญิง ประชากรท้ังหมด 

1 สวาง 244 374 417 791 

2 ดอนกอย 316 480 508 988 

3 บัวใหญ 249 277 282 559 

4 คําประมง 78 140 108 248 

5 บัวนอย           274 391 413 804 

6 นาซอน 137 153 164 317 

7 โนนทรายคํา 162 251 287 538 

8 โนนทรายทอง 82 159 195 354 

9 บัวใหมพัฒนา 115 188 170 358 

10 สวางพัฒนา 136 259 248 507 

11 บัวทอง 248 387 429 816 

12 โนนสําราญ 157 286 257 543 

13 บัวหลวง 180 228 272 500 

รวม 2,378 3,573 3,750 7,323 
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 3.2 ชวงอายุประชากร 
 

ประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 
จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร
เยาวชน 

769 834 อายุตํ่ากวา 18 ป 

จํานวนประชากร 2,402 2,423 อายุ 18 – 60 ป 
จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร
ผูสูงอายุ 

400 490 อายุมากวา 60 ป 

                                                                                                                          
4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน  4 แหง 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน  1 แหง 

  โรงเรียนอาชีวศึกษา    จํานวน  1 แหง 

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน  1 แหง 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                         จํานวน  5 แหง 

 
 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานบัวใหญ จํานวน  1 แหง 

  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน  2 แหง 

  อาสาสมัครสาธารณสุข  13 หมูบาน  จํานวน  130 คน 

  อัตราการใชสวมราดน้ํา    รอยละ  100 

 
 
 4.3 อาชญากรรม/ยาเสพติด 
  สถิติคดีอาญา ป 2559 
   
ลําดับ ช่ือคดี จํานวนคดี 
1 ขับเสพ 54 
2 อนาจาร 1 
3 การพนัน 5 
4 ยาบา 2 
5 ปนและกระสุน 1 
6 เมาแลวขับ 4 
7 ปาไม 2 
8 กัญชา 1 
9 ลักทรัพย 2 
 



 
8 

 4.5 การสังคมสงเคราะห 
 - ผูสูงอายุ การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ จํานวน 878 คน 
 - ผูพิการ การสงเคราะหเบ้ียความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ มีจํานวน 198 คน 
 - ผูปวยโรคเอดส การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตามโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม มีจํานวน 15 คน 
 ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบัวสวาง 
 การดําเนินงาน  
 1. สงเคราะหเงินฌาปนกิจศพ แกสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีเสียชีวิต 
 2. ออกเยี่ยมผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูสูงอายุ โดยมีการ
ทํางานแบบบูรณาการ รวมกับเทศบาลตําบลบัวสวาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบัวใหญ 
เปนประจําทุกเดือน 
  
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
 มีเสนทางหลักเขาสูอําเภอ  2  เสนทาง  คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน – อากาศ (ทางหลวง

จังหวัด สาย 3315 )  ระยะทาง  35  กิโลเมตร  และเสนทางถนนลาดยางสายบานบัวใหม – บะฮี  - 

อําเภอพรรณานิคม  ระยะทาง  30  กิโลเมตร   

 
 
 5.2 การไฟฟา 
 ไฟฟาเขาถึงท้ัง  13 หมูบาน แตยังไมเพียงพอกับความจําเปนและความตองการของ
ราษฎร เนื่องจากมีการสรางท่ีอยูอาศัยและขยายพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
 
 5.3 การประปา 
 มีประปาหมูบาน 13 หมูบาน แตยังไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน 
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6. การพาณิชย / กลุมอาชีพ 
 สถานประกอบการในเขตตําบลสวาง 
 
ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ จํานวนสถานประกอบการ 
1 สถานพยาบาล (คลินิก) 4 
2 ตูโทรศัพท 10 
3 ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 7 
4 บานเชา 7 
5 ปมน้ํามัน 2 

6 หองเชา 1 
7 ฟารมเล้ียงไก 1 
8 ฟารมเล้ียงหมู 8 
9 รานกรอบรูป 1 
10 รานกวยเต๋ียว 4 
11 รานขายเฟอรนิเจอร 2 
12 รานขายรถยนตมือสอง 1 
13 รานขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร 3 
14 รานขายสมุนไพร 3 
15 รานขายอุปกรณไฟฟา 1 
16 รานขายโทรศัพท 1 
17 รานคา 52 
18 โรงผลิตอุปกรณกอสราง 23 
19 โรงอิฐ 1 
20 โรงรับซื้อขาวเปลือก 1 
21 โรงสีขาว 14 
22 เสาสัญญาณโทรศัพท 3 
23 รานซอมรถ 6 
24 รานเชาชุด 1 
 
7.ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 - วัด/สํานักสงฆ   จํานวน   15  แหง 
 - ศาลปูตา   จํานวน     1 แหง 
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สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2557-2559) 

 
 1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 
  1.1  สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
 
- การต้ังงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํ าน ว น
โครงการ 

งบประมาณ จํ า น ว น
โครงการ 

งบประมาณ จํ า น ว น
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย 

31 3,441,000 29 3,378,000 40 5,525,000 

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เกษตรกรรม 

5 90,000 6 140,000 7 160,000 

3.ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ทองเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอม 

6 1,140,000 5 230,000 7 2,190,000 

4.ยุทธศาสตร
การ

พัฒนาการ
บริหารจัดการ

ท่ีดี 

47 5,422,000 57 9,938,000 88 64,345,000 

รวม 89 10,093,000 97 13,686,000 142 72,220,000 
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- การเบิกจายงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํ าน ว น
โครงการ 

งบประมาณ จํ า น ว น
โครงการ 

งบประมาณ จํ า น ว น
โครงการ 

งบประมาณ 

1.
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย 

5    105,048 8 6,679,710 13 6,042,962 

2.
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เกษตรกรรม 

- - - - - - 

3.
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทองเท่ียว

และ
ส่ิงแวดลอม 

- - 1    9,600 - - 

4.
ยุทธศาสตร

การ
พัฒนาการ

บริหาร
จัดการท่ีดี 

7 1,748,856.29 23 3}109,120 24 2,889,451.47 

รวม   12 1,853,904.29 32 9,798,430 37 3,493,743.47 
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 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   
ตารางแสดงจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2559 
 

 
แผนงานการ

พัฒนา 
 
 
 

 
จํานวน
โครงการ

ใน
แผนพัฒนา 

 
จํานวน

โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง 

 
 

รอยละ 

 
จํานวน

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

 
จํานวน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

 
 

รอยละ 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

40 13 35.14 5,525,000 605,292 0.83 

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เกษตรกรรม 

7 - 0 160,000 0 0 

3.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ส่ิงแวดลอม 

7 - 0 2,190,000 0 0 

4 . ยุ ท ธ ศ า สต ร
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการท่ีดี 

88 24 64.86 64,345,000 2,889,481.47 4 

 
รวม 

142 

 

 

37 

 

 

100 

 

 

72,220,000 3,493,743.47 4.83 
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 1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการท่ีไดดําเนินการท้ังหมดในปงบประมาณ 2559 นั้นสามารถสรุปผลการ
พัฒนาในดานตาง ๆ ไดดังนี้  

 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
     ปรับปรุงและกอสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยแกประชาชน ความสวยงามของบานเมือง เชน การกอสรางถนน การปรับปรุง บุกเบิก
ถนน การกอสรางทอเหล่ียม เปนตน  

2. ดานแหลงน้ํา 
      ดําเนินการแกไขปญหาดานแหลงน้ํา เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง 

ซึ่งเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการโดยการ ปรับปรุงระบบน้ําประปา  เปนตน  
3. ดานเศรษฐกิจ 

     ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุงพัฒนาอาชีพ และเนนการรวมกลุมเพื่อ
สรางรายได สนับสนุนกลุมอาชีพใหกับประชาชน เชน กลุมทอผายอมคราม 

4. ดานสังคม  
             ดําเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้  

   4.1 ดานสาธารณสุข มุงสงเสริม สนับสนุน การบริการดานสาธารณสุข ใหครอบคลุม

และท่ัวถึง เชน จัดซื้อวัคซีน, น้ํายา และสารเคมีตาง ๆ, อุดหนุนงบประมาณใหกับรพ.สต.ในการ

ดําเนินการตาง ๆ  

   4.2 ดานการศึกษา มุงสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูใหกับเด็กในชุมชน 

เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อุดหนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในพื้นท่ีตําบล 

   4.3 ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุงสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน 

ทองถ่ิน เชน การจัดงานประเพณีตางๆ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 

   4.4 ดานกีฬาและนันทนาการ มุงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ  

   4.5 ดานสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน มุงเนนการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนให

หมดไป เชน โครงการรณรงคและใหความรูแกเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด สงเสริมกีฬาตานยาเสพติด 

   4.6 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมุงเนนการปองกันภัยตางๆในชุมชน เชน 

การฝกอบรม อปพร.  

   4.7 ดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห มุงเนนใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเช้ือเอช

ไอวี และผูดอยโอกาสทางสังคมไดมีโอกาสท่ีดีข้ึน เชน โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 

งานวันกตัญูผูสูงอายุ เปนตน  

   4.8 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร มุงเนนการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ี

ทันสมัย เชน การใหบรกิารดานขอมูลขาวสารกับประชาชน กอสราง/ปรับปรุงหอกระจายขาว 

 

 

 

                                                                                                        



14 

 5. ดานการเมืองการบริหาร   

      ดําเนินการในดานการเมืองการบริหารท่ีมุงพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

การใหประชาชนไดมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานและจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ท่ี

ทันสมัย มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหกับบุคลากร, 

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ เทศบาลเปนตน  

 6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      ดําเนินการในดานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  โดย

การปลูกตนไม, สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในตําบล 

 
 2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
            2.1 ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 
    - ดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนไดรับความสะดวก สบายในการสัญจรไปมาและ
สามารถขนถายผลิตผลทางการเกษตรไดสะดวก รวดเร็ว 

 - ดานแหลงน้ํา ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคมากข้ึน 
     2.2 ผลกระทบ   
   - ไมมี 

 3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- 2560  
     - งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการพัฒนา 
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สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20ป ( พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
สาระสําคัญ 
  1.ความมั่นคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง ท้ังภายในและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง 
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  2. ความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเทาเทียมกันมากข้ึน 
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขง ขันสูง สามารถสรางรายได ท้ังจากภายในและ
ภายในประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
    3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประ.โยชนสวนรวม 
    3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
    3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรในการดําเนินการมี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สรางจิตสํานึกของในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า 
กระจายอํานาจและสรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
 4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปน
หุนสวนยุทธศาสตรความมั่นคงและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธ
ดานวัฒนธรรม เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน แกไขปญหาการเขาเมืองท้ังระบบ 
 5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพ
ของความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร 
 6) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสราง
กําลังและยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือ
กับประเทศเพือ่นบานและมิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
 7) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล พลังงานและน้ํา 
 8) ปรับกระวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการดําเนินงานและให
ความสําคัญกับการติดตามประเมินอยางเปนระบบ 
 
ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
  - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมั่น โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินใหมีความสอดคลองกัน รักษาวินัยทางการเงินการคลังและเสถียรภาพและสามารถบริการ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลง
เงินทุนของประชาชน 
  - สงเสริมการคาการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ และ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพื้นท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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 - พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดาน
โครงสรางและระบบ ดานปจจัยสนับสนุนและดานบุคลากร 
 2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ภาคเกษตร 
  - เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  - เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 
  - สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
  - พัฒนาสินคาเกษตรกรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน 
  ภาคอุตสาหกรรม 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ภาคบริการ 
  - สรางรายไดจากการทองเท่ียว 
  - ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ 
  - สงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 
  - สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
  พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
  - พัฒนาทักษะและองคความรูของผุประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการ
รูปแบบใหมใหมีจุดเดน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณใหมีความหลากหลายเพื่อสนองตอบ
ผูบริโภคทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสราง
เครื่องหมายการคาของตนเอง และสรางภาพลักษณของสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก สนับสนุน
ผูประกอบการเติมใหสามารถปรับตัวและความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆและมาตรการ
ทางการคาในรูปแบบตางๆ 
  - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
  - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง
เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสู
การเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  - ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล 
  - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
กลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสูภูมิภาค สรางความเช่ือมั่นในพื้นท่ีชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานท้ังในดานการ
ผลิตรวมและชองทางการตลาดรวมกัน 
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 - พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนรากฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง 
มีการบริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 
  - พื้นท่ีเมืองศูนยกลางการเจริญ พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและนาอยู 
 ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการส่ิงแวดลอมอยางเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเช่ือมโยงเมืองศูนยกลางการเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขีดความสามารถสูง 
  
 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  - ด้านการขนสง่  ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีต้นทุนต่ํา รวมทัง้พฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกในการเดนิทางและการขนส่งสู่เมืองศนูย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ

และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศ
ยานและการผลิตช้ินสวนอากาศยาน เพื่อสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ 
  - ดานความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความมั่นคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเช้ือเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพในพื้นท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานพลังงาน พึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะ
เปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ังเช่ือมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  - ดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ICT ท่ี เปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงให ทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรให มีความรู
ความสามารถและเช่ียวชาญระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการ
สรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของการผลิต 
การศึกษาและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  - ดานการวิจัยและการพัฒนา เพิ่มสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 3 
โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20 : 80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มจํานวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 
 การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  - สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อสงเสริมความมั่นคง เพื่อสรางความเจริญกาวหนาและลดความ
เหล่ือมลํ้าอยางยั่งยืนรวมกัน 
  - สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การ
ใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย 
  - สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการ
ไทยในตางประเทศ 
  - สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความมั่นคงดานพลังงานดาน
อาหาร ดานส่ิงแวดลอม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุก
รูปแบบ 
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 - สงเสริมบทบาทการเปนประสานประโยชนในการเช่ือมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจ
ตางๆ และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธท่ีดี
กับประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภู มิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุล
ภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตางๆ 
  - เพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคกรระหวางประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนา ดานความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย 
  - สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุพาคี และสงเสริม
การคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เรงรัดการใช
ประโยชนจากขอตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน 
รวมท้ังวางแนวทางปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  - สรางองคความรูดานการตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและ
ผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ ตอภาคสวนตางๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุก
ในการสรางความเขาใจ ความเช่ือมั่น และภาพลักษณท่ีดี และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอื่นๆของ
ประเทศไทย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มต้ังแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการต้ังครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัย
เรียน (3) วัยรุน/นักศึกษา (4) วัยแรงงงานและ (5) วัยผูสูงอายุ 
 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสรางและระบบบริการจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและ
ท่ัวถึงและการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง 
ดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรองรับ
คุณภาพรวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู 
 3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอสุภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย 
 4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของ
สถาบันครอบคัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจท่ีเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว 
สรางความอบอุนและมั่นคงใหสมาชิกในครอบครัว 
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ยุทธศาสตร ท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสราง
ความมั่นคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะ
ข้ันพื้นฐาน ฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส และความเปน
ธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบประกันสุขภาพ 
ภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมลํ้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ
การกีฬาสุขภาพ 
 3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
 4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อ
เปนรากฐานท่ีเขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 
 5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบส่ือ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนใหม
ความรูเทาทันส่ืโดยเฉพาะส่ือออนไลน 
    
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุก
ทําลายปาอยางเขมงวด 
  - สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาไมบน
พื้นฐานใหคนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบ
นิเวศและการสรางรายไดจากการอนรุักษ 
  - วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง 
  -เสริมสรางความเขมแข็งแลละความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
  - เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ํา ตนทุน
และแหลงชะลอน้ําท่ีพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และการผันน้ํา และการพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะ
พื้นท่ี ตลอดจนการปรับองคกรและกฎหมาย รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
  - พัฒนาและใชพลังงานเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  - ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  - กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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            - สรางความรูความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยาง
ถูกตองและตอเนื่อง 
 3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  - พัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และบรรจุให
เปนแผนพัฒนาจังหวัดและพื้นท่ี 
  - สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอื้อ
ตอการพัฒนา 
  - เพิ่มศักยภาพเมืองดานส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย 
  - เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน 
  - พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน 
 4) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ลดการกอกาซเรือนกระจก 
  - เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  - ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติสงเสริมการทําแผนบริหารความ
ตอเนื่องของธุรกิจ 
 5) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม  
  - จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ
คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเส่ียงหรือเสียหายตอส่ิงแวดลอม 
  - ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
  - สงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบโครงสราง 
องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบนริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
  - ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและลดความเหล่ือมลํ้า 
  - ปฏิรูปการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ีเปน
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
  - มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวต้ังและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน 
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 2) ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ 
  - ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวน
อื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
  - พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อสรางความเช่ือศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 
 3) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  - พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพื้นท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณใหเปนแบบยึดพื้นท่ีเปนตัวต้ัง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม 
ตองสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  - วางกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ 
  - สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนให
มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
  - เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงต้ัง โยกยาย 
  5) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุมครองพยานและผูมี่เกี่ยวของ 
  - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรม
เขามาดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ 
 6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
  - พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริการ 
  - พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทํา web-portal จัดทํา
ฐานขอมูลงานบริการอยางมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก 
  - ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซตและ
โทรศัพทมือถือ 7) การปรบัปรุงแกไข กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัย 
  - การปรับปรุงปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการบริหารราชการ
แผนดิน การประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ 
  - เพิ่มศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได   
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานการณของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยู 
ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนการพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว”มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”ของประเทศ 
 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เปนการกาํหนตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. 
ไดจัดทําข้ึน”ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ(Trading 
and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 เปาหมาย 
 1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 5.0 
  1.2) ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศตอหัว(GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Captita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพิ่มข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) 
  1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป 
  1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 7.5 
ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 4.0 ตอป 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 
  2.1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  2.2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนรากฐานท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 
 3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  3.1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
  3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
 4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  4.1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
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  4.2) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  4.3 ) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
  4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  4.5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
  5.2) ขจัดทุจริตคอรัปช่ัน 
  5.3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1)การสง เสริมดานการวิ จัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัย 
ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมี
บทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยาง
แทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
  1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับ
การเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรด
ใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงาน
และปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคล่ือนยายระหวางสาขาการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถ
เค ล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูง  และสนับสนุนให ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  1.3) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและ
มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมี
การขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  1.4) การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสง เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟ
ใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ 
พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเลคทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียน 
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 1.5) การปรับโครงสรางการผลิต ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาก
ผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับจําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ัง
ดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปน
การประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวนและบริษัท เพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการเปนฐานการผลิตในการปองกันความเส่ียง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิด
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกับ
เปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโต
ของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและ
ทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนด และ
จัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถ่ิน และกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิด
การพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอด
เทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคอาเซียน 
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุนโลจิสติกสและพลังงาน 
รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชนลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน 
สงเสริมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 
การเงินและโลจิสติกส เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู 
มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนทีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ัง
สํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการเพื่อสังคม 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนในชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัย
เด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีการพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการยกระดับสมรรถนะ
ฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีพ มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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 2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย (1) 
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบการคลังดานการศึกษาใหมเพื่อสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accuntability) (2) ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง 
รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรูโดยมุงเนนจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคน ท้ังระบบการศึกษาต้ังแตระบบปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลย ี
 2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย
เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานการผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุท้ังใน
ดานผลิตภัณฑสุืขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร
ทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพเพื่อการ
บริหารทรพัยากรดานสาธรณสุข   บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพใน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานนาชาติ ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลาง
บริการสงเสริมสุขภาพ ( Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health In All Policies) เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน                                                          
 2.4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผุ
สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปน
ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปอยูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชใน
ชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 
 3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
 3.1) การยกระดับรายไดและโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือ
แรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง 
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การเกษตรท่ีสอดคลองกับพื้นท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลด
ตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
 3.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกโดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการ
ท่ีอยูอาศัย แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ี
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost 
Sharing)  
 3.3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนท่ีไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิ์ในท่ีดิน 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .......และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และ
สรางกระบวนการมีสวนรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสราง
ภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดลอม เปนตน 
 3.4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานและการ
เขาถึงกระวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้า เชน กฎหมายปา
ชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 
 4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
 4.1) การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมอืง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มี
คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
 4.2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโชอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานดานอํานวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
 4.3) การสงเสริมการลงทุน การคาขายชายแดน และการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาขายเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบบาน รวมท้ังการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดน
และการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
 5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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 5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟนตัว บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นท่ีปาไมโดยการ
สงเสริมการปลูกตนไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรลุมน้ํา 
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงรางพื้นฐาน 
การทองเท่ียว การประมง 
 5.2) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอม การศึกเพื่อส่ิงแวดลอมและฉลากสินคา เปนตน 
 5.3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน  และการสรางพลังงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สง เสริม
ผูประกอบการใหมามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green 
Supply Chain/Green Value chain) สงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ 
 5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพชีวิตส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสียและของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤต 
สรางรูปแบบการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 
 5.5)การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมอกับอาเซียน
และ        อนุภูมิภาคกลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ให
ความสําคัญการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ํา
ทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ(Climate Resilience City) การใหบรกิารของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 
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 6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1) การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชนขอมูลการประกวด
ราคา จัดซื้อจัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปด
ประมูล ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรัปช่ันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
  6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือน
ภารกิจภาครัฐรวมกับเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกระทัดรัด
แตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  6.3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยงภาค
สวนตางๆในระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง                                                                                                                                                            
 
 
1.3 ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 THAILAND 4.0 
   “Thailand 4.0 สรางความเขมแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก” พลวัตการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันซึ่งเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบเราอยางหลีกเล่ียงไมได มีอยูดวยกัน 3 
กระแสหลัก คือ  
 1) Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงตางๆเหลานี้พรอมกัน อาทิ 
  - กระแส Digitization กอใหเกดิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทํา
ธุรกิจ 
  - กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบ ทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบ
คนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน 
  - กระแส Commonization ท่ีเปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนท่ัว 
ไมวาจะเปนเรื่องการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถแพรไปใน
ทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเล่ียงไมได 
 2) Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตร
และภูมิเศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศท่ีอยูในกลุมสมาชิกเปน
อยางดี 
 3) Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปน
ตัวอยางหนึ่งของการมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดและเช่ือมโยงคนในทองถ่ินมายาวนาน 
 “Thailand 4.0” ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ 
 1.”Strength from Within” คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน Strength from Within 
หรือการสรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคล่ือนอยู 3 ตัวคือ 
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 - การยกระดับนวัตกรรม(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ    
 - การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven 
Proposition) 
 - การสรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคล่ือนหลักอยู 3 ตัว คือ 
 ซึ่งท้ัง 3 กลไกนี้ตองขับเคล่ือนไปพรอมๆกัน นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth 
Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine,Productive Growth Engine และ 
Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ
ผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปล่ียนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการ
สรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ(Society 
with Competence) 
 2. “Connect to the Worldb” เมื่อภายในเขมแข็งแลวก็ตองเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐีโลกและเมื่อโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกิดความเขมแข็งแลว การเช่ือมโยงภายนอก
(Connect the World) เปนส่ิงท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ 
 2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
 2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
 2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก 
 เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเช่ือมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะ
กอใหเกิดการเติมเต็มพลบังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ิน 
การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกันการผนวก 
Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกัน จะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT 
ในภาพท่ีเล็กลงมาซึ่งในสวนนี้จะสอดรับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลัง
ผลักดันอยู ผานการเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด ท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชน
กับประชาชน สุดทายเปนการเช่ือมโยง Regional Global Economy ขยายความเช่ือมโยงและเรียงรอย 
ASEAN เขาดวยกันเพื่อเปนพลังตอรองกับสวนอื่นๆของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางรัฐศาสตร
และภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้ 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) 
 วิสัยทัศน “สังคมเขมแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนาเสนทางการคาการทองเท่ียวสูประเทศ
เพื่อนบานและจีนตอนใต” 
 เปาประสงครวม 
 1. สังคมเขมแข็ง 
 2. เกษตรกาวหนา 
 3. การคามั่งค่ัง 
 4. ทองเท่ียวยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. การพัฒนาและเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว 
 3. การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและจีนตอนใต 
 4. การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 ตําแหนงการพัฒนา 
 1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 3. เมืองสงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ตําแหนงการพัฒนาจังหวัด ( Positioning) 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2. การคา การลงทุน 
  3. การพัฒนาการทองเท่ียว 
 วิสัยทัศน (Vision) 
  “ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว” 
 พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจท่ี 1 บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ     พอเพียง 
  พันธกิจท่ี 2 ประสานงานสงเสริม สนับสนุนและเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนใน
จังหวัด     สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  พันธกิจท่ี 3 กํากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ
      บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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  คานิยม (Value) 
  “อยูสกล รักสกล ทําเพื่อสกล” 
   อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
สกลนคร ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเช้ือสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือศรัทธาในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจาก
ภูมิลําเนาอื่นๆ ท่ีเขามาปฏิบัติงานหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
 
   รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชน ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย 
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักผูกพันกับจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเปนเมืองท่ีนาอยูดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความ
เปนสกลนคร 
 
   ทําเพื่อสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ี
อยูอาศัยท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาชีพ เปนการ
ทํางานดวยหัวใจเพื่อจังหวัดสกลนคร จึงตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนและ
ปฏิบัติงาน ยึดมั่นถือมั่นในความถูกตองดีงาม กลาทําในส่ิงถูกตอง 
 เปาประสงครวม (Goal) 
  “เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน” 
 ตัวช้ีวัด 
  1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
  5) การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การพัฒนาการคาและการทองเท่ียว 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
 5.การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.1 มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สูความ
มั่นคงและยั่งยืน 
 1.2 เปนเมืองพฤษเวชมหานคร 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2  การพัฒนาการคาและการทองเท่ียว 
 2.1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดใหมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
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 2.2 แหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของจังหวัดสกลนครเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายมากข้ึน 
 2.3 จังหวัดสกลนครเปนจุดเช่ือมการคมนาคมขนสงสูอาเซียนและจีนตอนใต 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
   3.3 มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
 4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม
ตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 4.2 บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหาวิกฤติการน้ําแลง 
อุทกภัย ตลอดจนปญหาความขัดแยงจากการใชประโยชนจากน้ํา ภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน 
 4.3 จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมดานน้ํา อากาศ  ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข ลดและขจัดมลพิษท่ี
อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 4.4 เพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.5 สงเสริมใหประชาชนใชพลังงานทดแทน ใชอุปกรณประหยัดพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 5.1 มีการบริการประชาชนอยางประทับใจ 
 5.2 มีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนา 
 5.3 มีการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 
   1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร                
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน 
 “สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC ตนแบบนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา 
 2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย 
 4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พานิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 7. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น 
 8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
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เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค) 
 1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 4. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 
 5. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 
 7. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
 8. ประชาชนรูรักสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร ท่ี  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 การพฒันากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
  1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง 
  1.3 การพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตร และ
เช่ือมโยงเครือขาย 
  1.4 การพฒันาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว 
  2.1 การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
  2.2 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว 
  2.3 การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน 
   3.1 การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
  3.2 การพฒันาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง 
  3.3 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ
อยางสมดุลและยั่งยืน 
  4.1 การพฒันาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
  4.2 การพฒันาการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 
  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  5.1 การพฒันาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
  5.2 การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 
  5.3 การพฒันาองคกรและบุคลากร 
  5.4 การพฒันาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  5.5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
  5.6 เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบัวสวาง 
    
2.1 วิสัยทัศน 
 “ ตําบลสวางนาอยู พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบัวสวาง 
 2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว เกษตรกรรม 
 2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ส่ิงแวดลอม 
 2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
2.3 เปาประสงค 
 1. เพื่อใหประชาชนไดรับการสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษา 
 2. เพื่อใหประชาชนไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 3. เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4. เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพ 
 5. เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6. เพื่อใหมีการอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7. เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ  
 8. เพื่อใหประชาชนไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว 
 10.เพื่อใหมีการสงเสริมและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ 
 11. เพื่อใหมีการอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 12. เพื่อใหมีการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 13. เพื่อใหมีการจัดทําผังเมือง 
 14. เพื่อใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสารณภัย 
 15. เพื่อใหมีการบริการประชาชน 
 16. เพื่อใหมีการแกไขปญหายาเสพติด 
 17.เพื่อใหมีการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18. เพื่อใหมีการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงานอื่น 
 19. เพื่อใหมีการจัดหาและพัฒนารายได 
 20. เพื่อใหมีการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานการศึกษาอยางพอเพียง 
 2.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 3.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมดานสุขภาพ 
 5.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่ม 
 8.รอยละของประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.รอยละของประชากรท่ีไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและ
ปศุสัตว 
 10.รอยละของหมูบานท่ีไดรับการสงเสริม จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอน
หยอนใจสวนสาธารณะ 
 11.รอยละของครัวเรือนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดลอม 
 12.รอยละของประชากรท่ีมีความสะดวกในการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 13.รอยละของหมูบานท่ีไดจัดการทําผังเมือง 
 14.รอยละของหมูบานท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการปองกันและ         
 บรรเทาสาธารณภัย 
 15.รอยละของประชากรท่ีไดรับการบริการ  
 16.รอยละของหมูบานท่ีมีการแกไขปญหายาเสพติด  
 17.รอยละของหมูบานท่ีมีการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18.รอยละของการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น 
 19.รอยละของการจัดหาและพัฒนารายได 
 20.รอยละของการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 
2.5 คาเปาหมาย 
 1.ประชาชนไดรับการสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 2. ประชาชนไดรับการสนับสนุน สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการเพิ่มข้ึน 
 3. ประชาชนไดรับการสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
 5. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน 
 6. ประชาชนไดรับการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพิ่มข้ึน 
 7. ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่ม 
 8. ประชาชนไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 
 9. ประชาชนไดรับการสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว
เพิ่มข้ึน 
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 10. มีการสงเสริมและบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะเพิ่ม
มากข้ึน 
 11. มีการดูแลรกัษาท่ีสาธารณะ 
 12. เพื่อใหมีการสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคปการ
เพิ่มข้ึน 
 13. เพื่อใหมีการจัดทําผังเมืองเพิ่มข้ึน 
 14. เพื่อใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันละบรรเทาสาธารณภัย
 เพิ่มข้ึน 
 15. เพื่อใหมีการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
 16. เพื่อใหมีการแกไขปญหายาเสพติดเพิ่มข้ึน 
 17. เพื่อใหการสงเสริมประชาธิปไตยแลกระบวนการทางสังคมเพิ่มข้ึน 
 18. เพื่อใหมีการพัฒนาองคกรและบุคลากรเพิ่มข้ึน 
 19. เพื่อใหมีการจัดหาและพัฒนารายไดเพิ่มข้ึน 
 20. เพื่อใหมีการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงานอื่นเพิ่มข้ึน 
 
2.6 กลยุทธ 
 1. การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
 2. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3. การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการ และการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คน
พิการ  ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือเอดสและผูยากจน 
 4. การสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
 5. การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6. การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7.การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 8. การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. การสงเสริมเกษตรอินทรีย พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว 
 10. จัดใหมี สงเสริม และบํารุงสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ 
 11. การอนุรักษฟนฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 12. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 13. การจัดทําผังเมือง 
 14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 15. การบริการประชาชน 
 16. การแกไขปญหายาเสพติด 
 17. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18. การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงาน
อื่น 
 19.การจัดหาและพัฒนารายได 
 20. การพฒันาองคและบุคลากร 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาดานสวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบ
การศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การสาธารณสุข สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง  
 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียว เกษตรกรรม พัฒนาดานอาชีพใหประชาชน
มีรายไดเพิ่มข้ึน พัฒนาดานเกษตรกรรมอินทรีย  
 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ส่ิงแวดลอม เนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สงเสริมการ
ปลูกตนไม สงเสริมหมูบานนาอยูนามอง มีระบบลดขยะจากแหลงกําเนิดและมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดย
ไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 
๒.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
 ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบัวสวาง มุงพัฒนา 4 ดาน  
ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรมการพัฒนา การ
ทองเท่ียว ส่ิงแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลตําบลบัวสวาง ไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength)  จุดออน(Weakness)  
จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายในท่ี
เปนจุดแข็งและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัยตางๆ 
ดังนี ้ 
๑. มีการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณมากข้ึน  
๒. บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
๓. มีการแบงงานและความรับผิดชอบตามกรอบอัตรา
กาลังอยางเหมาะสม  
๔. มีการพัฒนาและจัดหาวัสดุ / อุปกรณ / เครื่องมือ
เครื่องใชท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  
๕. มีแนวทางพัฒนาท่ีตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริงเพราะขอมูลท่ีนํามาใชประกอบ
ในการวางแผนพัฒนาตําบลเกิดจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยผานรูปแบบของประชาคมหมูบานและ
ประชาคมในระดับตําบล  
๖. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาท่ีกาวไกล  
๗. กระบวนการบริหารงานภายในองคกรมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได  
๘. มีการใหบริการประชาชนท่ีหลากหลาย เชนการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตตําบล, การใหบริการขอมูล
ขาวสาร,การใหบริการส่ือวารสารส่ิงพิมพ 
  
 

จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายในท่ี
เปนจุดออนและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัยตางๆ 
ดังนี ้ 
๑. งบประมาณในการดาเนินการแกไขปญหาและความ
เดือดรอนของประชาชนมีไมเพียงพอ  
๒. บุคลากรในองคกรยังมีไมครบตามกรอบอัตรากําลัง
ทําใหมีการปฏิบัติงานในสวนท่ีไมครบตามกรอบ
อัตรากําลังทําใหมีการปฏิบัติงานในสวนท่ีไมใชงาน
เฉพาะตําแหนงมีการดําเนินการมีความลาชาและท่ีเส่ียง
ตอความผิดพลาด  
๓. บุคลากรและเจาหนาท่ียังขาดความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  
๔. การประชาสัมพันธขอมูล , ขาวสารใหประชาชน
รับทราบยังไมท่ัวถึงและเพียงพอ  
๕. มีการแทรกแซงอํานาจในการบริหารงานภายใน
องคกร  
๖. การใหงบประมาณในการอุดหนุนหนวยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวของยังไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดเทาท่ีควร
เนื่องจากอาจอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีตองพัฒนาสงเสริมแต
อาจขัดกับระเบียบในการใชจายงบประมาณ  
๗. ประชาชนประสบภาวะหนี้สินและมีฐานะยากจน  
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๙. มีการใหบริการประชาชนท่ีหลากหลาย เชนการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตตําบล, การใหบริการขอมูล
ขาวสาร,การใหบริการส่ือวารสารส่ิงพิมพ  
๑๐. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลมากข้ึน  
๑๑. มีกลไกในการวางแผนพัฒนาและการใชจาย
งบประมาณอยางเหมาะสม  
๑๒. ประชาชนมีความทักษะในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
๘. ประชาชนประสบภาวะหนี้สินและมีฐานะยากจน  
๙. มีการอพยพแรงงานเพื่อไปประกอบอาชีพตางถ่ิน  
๑๐. ประชาชนในพื้นท่ีบางสวนสุมเส่ียงตอการติด
อบายมุข  
๑๑. เกิดปญหาวางงานนอกฤดูทํานา  
๑๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตํ่า 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาโดยใชเทคนิค SWOT Analysis  
  
(ปจจัยภายนอก) โอกาส (Opportunity)  

 
ขอจํากัด (Threat)  

จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายนอก
ท่ีเปนโอกาสและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัย
ตางๆ ดังนี้  
 
๑. มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน  
 

จากการวิเคราะหปญหาปญหาพบวา ปจจัยภายนอก
ท่ีเปนขอจากัดและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน มีปจจัย
ตางๆ ดังนี้  
 
๑. ภารกิจท่ีไดรับถายโอนเพิ่มข้ึนจาก พรบ. การ  
กระจายอํานาจยังไมสามารถตัดสินใจดําเนินการได 
เนื่องจากขัดกับขอกฎหมายบางประการ  

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

๒. ความไมมั่นคงของระบบการเมืองการปกครอง  
และความขัดแยงทางความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การเมืองการปกครองในปจจุบันไมเอื้อตอการ  
พัฒนาในภาพรวมของประเทศ  
 
 
3. ปญหาสังคมและภัยสังคมท่ีเกิดจากความเจริญ  
ทางวัตถุ  
 

  

 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  
 แมวาเทศบาลตําบลบัวสวาง จะไดรับการพัฒนาจนมีความเจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง แต
ขอเท็จจริงท่ีวาสถานการณในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และซับซอน ยังผลใหประชาชน
และทองถ่ินไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ มากมาย ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงตองปรับตัวใหสามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงและ
สรางความสมดุลในการพัฒนาแตละดาน โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อนาไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป  
๑) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเมือง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในเขตพื้นท่ีมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต ท้ังทางดานการประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังยังคงตองมีการสราง
ศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูของผูนาและคนในชุมชน สรางชุมชนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินในดานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถ่ินมีความจาเปนท่ีตองดาเนินการสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางสมดุลโดยใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ควบคูกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเปนตัวขับเคล่ือนสําคัญ  
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๒) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
 การประเมินสถานการณดานสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปล่ียนไป ซึ่งเปนผลกระทบ
จากการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศท้ังทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทาใหพบปญหา เชน เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม
เหมาะสม การใชเวลาวางไมเปนประโยชน ปญหาในดานคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุขยังคงพบ
ปญหาในหลายดาน ทองถ่ินจึงยังตองดาเนินการบริหารจัดการดานสาธารณสุข แกไขปญหา รวมถึงการ
สรางสุขนิสัย เผยแพรความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพใหประชาชนในทองถ่ิน สวนในดานการศึกษา 
ทองถ่ินมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยูในเขตพื้นท่ี ซึ่งยังคงมีความตองการในการพฒันา ยกระดับ
การศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษา เชน การพัฒนาสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน เปนตน การ
สงเสริมทางดานการกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคนใน
ทองถ่ินใหมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีความเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางตอเนื่อง 
ตองมีการสงเสริมการรวมตัว รวมกลุม การประสานความรวมมือระหวางบุคคลจนถึงชุมชน รวมท้ังยงั
ตองมีการสรางศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูของผูนาและคนในชุมชน สรางชุมชนใหเขมแข็งมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน กอใหเกดิผลกระทบตางๆ เชน ปญหาขยะ การ
จัดการขยะในชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทองถ่ินจึงตองมีการบริหาร
จัดการดานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ประชาชนเกิดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดทาปุยจากการ
คัดแยกขยะ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
 
๔) ดานโครงสรางพื้นฐาน  
 จากการประเมินพบวา ปริมาณและคุณภาพถนนยังไมสะดวกและเพียงพอตอการเจริญเติบโต 
ของสังคม ถนนท่ีมีอยูบางแหงชารุดเสียหาย ถนนเพื่อการเกษตรยังไมไดรับการปรับปรุง บางพื้นท่ีไมมี
ทอระบายนา ปญหาส่ิงสาธารณูปโภคในชุมชนท่ีมีผลตอการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึง
ความไมเพียงพอของบริการสาธารณะ เชน นาประปา ไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ในบางพื้นท่ียังไม
ครอบคลุม จากการประเมินสถานการณของโครงสรางพื้นฐานแสดงวายังมีความจาเปนตองลงทุนเพือ่
พัฒนาโครงการสรางพืน้ฐานใหมีเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว 
เพื่อสงเสริมความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 
สถานการณของโครงสรางพื้นฐานแสดงวายังมีความจําเปนตองลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานให
มีเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อสงเสริมความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจโดยเปนการเพิ่มข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ 
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๕) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีตี  
ในการดาเนินงานของทองถ่ินยงัตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการทางานและเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริม ธรรมาภิบาล
และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน ทองถ่ินจึงพัฒนาชองทางการมีสวนรวม และเปด
โอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร เพื่อใหเกิดความโปรงใส สรางความเขาใจในการบริหารงาน
ของทองถ่ิน  
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  
การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอพัฒนา  
-รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร  
-แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว  
-การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏบิัติ 
  1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
  

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

 1)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

ดานการบริหารงานท่ัวไป 
 
ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 2) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการเกษตร 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

  3) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานบริหารท่ัวไป - แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 
 

 4)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดี 
 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
 

- แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองชาง 
กองคลัง 

 

รวม 4 ยุทธศาสตร 2 ดาน 14 แผนงาน 3 หนวยงาน  
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สวนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวย การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เปนแบบท่ีกาหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดาเนินการใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกาหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดาเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด 
ดังนี ้ 
 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป ประกอบดวย  
 ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน  
 ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน  
 ๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย  
 (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน  
 (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน  
 (๕) กลยุทธ ๕ คะแนน  
 (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน  
 (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน  
 (๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
 (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน  
 (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน  
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ พัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
ประกอบดวย  
 ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน  
 ๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
 ๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย  
 (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน  
 (๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน  
 (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง ๕ 
คะแนน  
 (๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน  
 (๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี 1๒๕ คะแนน  



 (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน  
 (๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน  
 (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ  ๕ คะแนน  
 (๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  
 (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  
 (๑๑) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ 
คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 (๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน   
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ พัฒนา
ทองถ่ินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
 ๓.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน  
 ๓.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน  
 ๓.๓ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ คะแนน  
 (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน  
 (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน  
 (๕) กลยุทธ ๕ คะแนน  
 (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน  
 (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน  
 (๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
 (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน  
 (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
4. กา
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 เทศบาลตําบลบัวสวาง ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใชแบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๑) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))  
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)  
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(๙) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
(๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(๑๑) แบบอื่นๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกาหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (๑) –(๑๐) หรือเปนแบบ
ผสมก็ได  
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามท่ีกําหนดไวหรือไม  
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรอืราชการไดประโยชนอยางไร  
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)  
ผลกระทบ (Impact)  
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบนาไปสูอนาคต (เชน จะทา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)  
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวาองคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ๔ ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย  
๑) ส่ิงแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
๒) ส่ิงแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
๓) ส่ิงแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ  
๔) ส่ิงแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
  
 



 องคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจาเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมตางๆ ๔ ประการดังท่ีกลาวมาแลว เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไป
ได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะหตามส่ิงแวดลอมท่ีจะเปล่ียนแปลงไป
ท้ัง ๔ ประการ ดังนี้  
 ๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน ๒ ระดับ ไดแก การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท 
เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกต้ัง
ผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของตาง
ช้ีวาการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกต้ังในระดับ
ทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยใน 



การหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะ
ทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน ในอนาคต อานาจหนาท่ีและบทบาทของ
นักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมทางการเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมัก
สลับสับเปล่ียนกันเปน ๒ กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจาย
อํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงานในทองถ่ิน จึงจาเปนท่ีจะตองทราบความ
เคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
จะตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝาย  
การเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ัง
ระดับ อบจ. เทศบาล อบต. และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธกันและ
จะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินให
เขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ
ตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริง
ตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดช่ือวาเปนนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) 
อยางแทจริง  
๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทาใหประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆท่ี 
กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในส่ิงท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาส่ิงท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เส้ือกัน
หนาวฟร ีและของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขน
ของสานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่อง
ของการแจกของใหแกราษฎร อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะ
ตองเอาเวลาไปทางานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริม
ลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทาง
ความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนส่ิงสาคัญ
ท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี ้ 
๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพื้นท่ีก็ตอง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพื้นท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นท่ีประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพื้นท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆ มากมาย เปนตน สภาพของสังคมไทยมักเปน
สังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกาหนดนโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของ
ตน กลุมอื่นท่ีแพการเลือกต้ังเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนใน
สังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจาเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจาก 



สาเหตุการกระจายอานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม  
เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือนๆ กันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมี
การเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแตวาจะสามารถ
ลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  
๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง  
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยูเปนประ
จา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทาเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีจาเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือส่ังการตางๆ ผานชองทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสาคัญในการอานหนังสือส่ังการของกรมสงเสริมฯ ทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)  
 ทต.บัวสวาง มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนาตางๆ อยู
ภายใตส่ิงแวดลอมภายนอกตางๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลประกอบดวย  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร  
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ  
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
- ประกาศเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

- บญัชีโครงการแผนชุมชุมชน 13 หมูบาน 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบัวสวาง พ.ศ. 2561 – 2564 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ดานความมั่นคง 

แบบ ยท.01 

3.การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

4.การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 

5.การสรางความเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่     

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ฉบับที่ 12 

1.การ

เสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย 

2.การ

สราง

ความเปน

ธรรม     

ลดความ

เหลื่อมล้ํา

ในสังคม 

3.การสราง

ความ

เขมแข็ง

ทาง

เศรษฐกิจ

และแขงขัน

อยางย่ังยืน 

4.การ

เจริญเติบโต 

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

เพื่อการ

พัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

6.การเพิ่ม

ประสิทธิภา

พการบริหาร

จัดการใน

ภาครัฐและ

ธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

5.

ความ

มั่นคง 

7.การ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

และระบบ        

โลจิสติกส 

8.

วิทยาศาสต

รเทคโนโลยี

วิจัย     

และ

นวัตกรรม 

9.การ

พัฒนา

ภูมิภาค

เมือง    

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

10.การ

ตางประเทศ

เพื่อนบาน

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 
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ยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด 

1.การพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรม

การเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคง 

2.การสงเสริม พัฒนาการ

ผลิต และสรางมูลคาเพิ่ม

ทางการเกษตร 

3.การพัฒนาขีด

ความสามารถดาน

การคาการลงทุน 

ยุทธศาสตร    

จังหวัดสกลนคร 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว 

3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม) อยางย่ังยืน 

2.การพัฒนาการคา 

การลงทุน และการ

ทองเที่ยว 

3.การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสงเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดี 

4.การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน 

5.การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล          

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 

1.การพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรม

การเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพัฒนาการคา การ

ลงทุนและการทองเที่ยว 

4.การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน 

3.การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสรางศักยภาพ

ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของ ทต.บัวสวาง 

1.การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เกษตรกรรม 

5.การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามหลัก  

ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

3.การพัฒนาทองเที่ยว 

และสิ่งแวดลอม 

4.การพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ดี 
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1.ประชาชนไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมดาน

การศึกษา 

เปาประสงค 

 

 

 

 

 

 

                                     

5.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ประชาชนไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมดาน

กีฬาและนันทนาการ 

 

11.มีการอนุรักษ ฟนฟู

และบําบัด  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

17.มีการสงสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการทางสังคม 

13.มีการจัดผังเมือง 

 

14.มีการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

 

15.มีการบริการ

ประชาชน 

3.ประชาชนไดรับการ

สงเคราะห สงเสริม

สวัสดิการและคุณภาพ

ชีวิต 

 

4.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ 

 

6.มีการอนุรักษ ฟนฟู

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

   

 

7.ประชาชนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ 

9.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมเกษตรอินทรีย 

พัฒนาการผลิตทาง

การเกษตรและปศุสัตว 

8.ประชาชนไดรับการ

พัฒนาตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10.สงเสริมและบํารุง

สถานที่ทองเที่ยว สถานที่

พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ 

16.มีการแกไขปญหา    

ยาเสพติด 

12.มีการกอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

18.มีการพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหนวยงาน

อ่ืน 

19.มีการจัดหาและ

พัฒนารายได 

20.มีการพัฒนาองคกร

และบุคลากร 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 1.การจัดการศึกษาและ

สนับสนุนสงเสริม

การศึกษา 

3.การสงเคราะห สงเสริม 

สวัสดิการ สงเสริมคุณภาพชีวิต

สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 

ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส 

2.การสงเสริมกีฬาและ

นันทนาการ 
4.การสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันและควบคุมโรค 

5.การสงเสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว 

6.การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

7.การสงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

8.การพัฒนาตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9.การสงเสริมเกษตร

อินทรีย พัฒนาการผลิต

ทางการเกษตรและปศุ

สัตว 

10.จัดใหมี สงเสริม และ

บํารุงสถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ 

11.การอนุรักษฟนฟู และ

บําบัดทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

12.การกอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาเสนทาง

คมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 

 

 

13.การจัดทําผังเมือง 14.การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองกันและ

บรรเทาสาธารภัย 

 

15.การบริการประชาชน 

17.การสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการทางสังคม 

18.การพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน

และหนวยงานอ่ืน 

 

19.การจัดหาและพัฒนา

รายได 

 

20.การพัฒนาองคกรและ

บุคลากร                        

16.การแกไขปญหายา

เสพติด 
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5.ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

1.บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงาน 

 

3.สาธารณสุข 

 

2.การศึกษา 

 

4.สังคมสงเคราะห 

 

9.อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

7.สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

 

 

8.รักษาความสงบ 

 

 

6.เคหะและชุมชน 

 



49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

แผนงานการเกษตร 

-สงเสริมเกษตรอินทรีย 

พัฒนาผลผลิตและการปศุ

สัตว 

- สนับสนุนการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

- สนับสนุนการการ

ดําเนินงานกลุมอาชีพ 

- สนับสนุนการดําเนินงาน

กลุมอาชีพ 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- สนับสนุนการปรับภูมิทัศน 

ปรับปรุง สรางแนวเขต

สาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- กอสรางอาคาร

อเนกประสงค 

- พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

- สงเสริมการพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอ่ืน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหนวยงาน

อ่ืนๆ 

-ซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุ 

ครุภัณฑของเทศบาล 

- ปรับภูมิทัศน ทต.บัวสวาง 

- ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของเทศบาล 

- สงเสริมบุคลากร ทต.บัว

สวาง เขารับการอบรม 

สัมมนา 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

แผนงานบริหารทั่วไป 

- สนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสิทธิมนุษย 

- กิจกรรมและงานเก่ียวกับ

การแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

แผนงานการศึกษา 

- ปรับปรุง ซอมแซม ศพด. 

- สนับสนุนสื่อการเรียนการ

สอน วัสดุ อุปกรณ เคร่ือง

เลน ศพด. 

- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

- อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 

- อุดหนุนอาหารกลางวัน 

- พัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา 

- สงเสริมความรูและ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 

แผนงานเคหะชุมชน 

- กอสราง ปรับภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยว  

- ปรับภูมิทัศน ต.สวาง 

- กอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษา สวนสุขภาพ 

สวนสาธารณะ 

- การบริหารจัดการขยะ สิ่ง

ปฏิกูล 

- กอสรางหลุมฝงกลบ บอทิ้ง

ขยะ เตาเผาขยะมาตรฐาน 

- ปรับปรุงหลุมฝงกลบขยะ 

บอทิ้งขยะ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑที่ใชใน

กิจการของเทศบาล 

- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

 กอสรางโรงจอดรถเทศบาล 

- กอสรางร้ัว สนง.ทต.บัว

สวาง 

- จัดทําและปรับปรุงเว็บไซต 

ทต.บัวสวาง 

- ใหบริการอินเตอรเน็ต 

หนังสือพิมพ วารสาร 

เอกสารใหความรู 

- ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

เทศบาล 

- ปรับปรุงแผนทีแ่ละภาษี 

- เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดของเทศบาล 

ยุทธศาสตรที่ 3 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

- อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

- สงเสริมและพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว 

- สนับสนุนชมรมผูสูงอายุ 

- สงเคราะห สงเสริม

สวัสดิการ สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

- สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 

- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

- เบี้ยยังชีพผพิการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

แผนงานสาธารณสุข 

- ปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

- สงเสริมกิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานรักษาความสงบ 

- ฝกอบรมอาสาสมัคร อป

พร. 

-ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

-ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

- ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงสงกรานต 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน 

- กอสรางถนน คสล. 

- กอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวางหมูบาน เชื่อม

ระหวางตําบล 

- กอสรางถนนลูกรังสูพื้นที่

การเกษตร 

- ปรับปรุง ซอมแซมถนน

ลูกรังสูพื้นที่การเกษตร 

-กอสรางรองระบายนํ้า 

ยุทธศาสตรที่ 1 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- กิจกรรมงานรัฐพิธี งานพิธี 

- กอสราง ปรับปรุง สนาม

กีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค 

- สนับสนุนกีฬาทองถิ่น

สัมพันธ 

- สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา 

- วันวิสาขบูชา 

- ประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 

- สงเสริมวัฒนธรราม

ประเพณ ี

- ประเพณีวันลอยกระทง 

- ประเพณีแขงเรือยาว 

- สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน 

- ปรับปรุงถนนในเขตตําบล

สวาง 

- ขยายเขตประปา ต.สวาง 

- ปรับปรุงระบบประปา 

- ขุดลอกพัฒนาแหลงนํ้า 

- กอสรางฝายก้ันนํ้า 

- กอสรางสถานีสูบนํ้าดวย

พลังงานไฟฟาและคลองสง

นํ้า   

- ปรับปรุงระบบสถานีสูบนํ้า

ดวยพลังงานไฟฟาละ

ซอมแซมคลองสงนํ้า 

- กอสรางเมรุเผาศพ 

- ปรับปรุงตอเติมอาคาร

เอนกประสงค 

- กอสรางถนนลูกรัง

มาตรฐาน 

 ้  
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ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน 

- กอสรางถนน คสล. 13 

หมูบาน 

- ติดต้ังไฟฟาอัตโนมัติ 

 ไ   

   

  

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

- จัดสรางระบบเสียงตามสาย 

- ปรับปรุง ซอมแซมระบบ

เสียงตามสาย 

- สนับสนุนการปองกันและ

ปราบปรามการแพรระบาด

ของยาเสพติด 

-เทศบาลตําบลบัวสวาง

เคลื่อนที่ 

- จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

- คาใชจายในการเลือกต้ัง 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

- การสนับสนุนการจัดทําผัง

เมือง การจัดระเบียบชุมชน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลสวางนาอยู เศรษฐกิจเกษตรกรรมกาวหนา ทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยท.02 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

                                     

1. การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ

เกษตรกรรม 

3.การพัฒนาการ

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 

4.การบริหารการจัดการที่

ดี 
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1.ประชาชนไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมดาน

การศึกษา 

เปาประสงค    

 

 

 

 

 

 

                                     

5.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ประชาชนไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมดาน

กีฬาและนันทนาการ 

 

11.มีการอนุรักษ ฟนฟู

และบําบัด  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

17.มีการสงสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการทางสังคม 

13.มีการจัดผังเมือง 

 

14.มีการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

 

15.มีการบริการ

ประชาชน 

3.ประชาชนไดรับการ

สงเคราะห สงเสริม

สวัสดิการและคุณภาพ

ชีวิต 

 

4.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ 

 

6.มีการอนุรักษ ฟนฟู

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

   

 

7.ประชาชนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ 

9.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมเกษตรอินทรีย 

พัฒนาการผลิตทาง

การเกษตรและปศุสัตว 

8.ประชาชนไดรับการ

พัฒนาตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10.สงเสริมและบํารุง

สถานที่ทองเที่ยว สถานที่

พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ 

16.มีการแกไขปญหา    

ยาเสพติด 

12.มีการกอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

18.มีการพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหนวยงาน

อ่ืน 

19.มีการจัดหาและ

พัฒนารายได 

20.มีการพัฒนาองคกร

และบุคลากร 
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5. ประชาชนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ

เพิ่มมากขึ้น 

คาเปาหมาย 1.ประชาชนไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมดาน

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. ประชาชนไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมดาน

กีฬาและนันทนาการ

เพิ่มขึ้น 

3.ประชาชนไดรับการ

สงเคราะห สงเสริม

สวัสดิการและคุณภาพ

ชีวิต 

4.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมดานสุขภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

6.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

7.ประชาชนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาประกอบอาชีพเพิ่ม 

8.ประชาชนไดรับการ

พัฒนาตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มขึ้น 

9.ประชาชนไดรับการ

สงเสริมเกษตรอินทรีย 

พัฒนาการผลิตทาง

การเกษตรและปศุสัตว

เพิ่มมากขึ้น 

10.มีการสงเสริมและ

บํารุงสถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้น 

11.มีการอนุรักษ ฟนฟู

และบําบัด

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

12.มีการสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาเสนทาง

คมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการเพิ่มขึ้น 

13.มีการจัดทําผังเมือง

เพิ่มมากขึ้น 

14.มีการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

15.,มีการบริการ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 

16.มีการแกไขปญหายา

เสพติดเพิ่มขึ้น 

17.สงเสริมประชาธิปไตย

และกระบวนการทาง

สังคมเพิ่มขึ้น 

18.มีการพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

หนวยงานอ่ืนเพิ่มขึ้น 

19.มีการจัดหาและ

พัฒนารายไดเพิ่มขึ้น 

20.มีการพัฒนาองคกร

และบุคลากรเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ 1.การจัดการศึกษาและ

สนับสนุนสงเสริม

การศึกษา 

3.การสงเคราะห สงเสริม 

สวัสดิการ สงเสริมคุณภาพชีวิต

สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 

ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส 

2.การสงเสริมกีฬาและ

นันทนาการ 
4.การสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันและควบคุมโรค 

5.การสงเสริมและพัฒนา

สถาบันครอบครัว 

6.การอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

7.การสงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

8.การพัฒนาตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9.การสงเสริมเกษตร

อินทรีย พัฒนาการผลิต

ทางการเกษตรและปศุ

สัตว 

10.จัดใหมี สงเสริม และ

บํารุงสถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ 

11.การอนุรักษฟนฟู และ

บําบัดทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

12.การกอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษาเสนทาง

คมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค 

 

 

13.การจัดทําผังเมือง 14.การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองกันและ

บรรเทาสาธารภัย 

 

15.การบริการประชาชน 

17.การสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการทางสังคม 

18.การพัฒนาทองถิ่น

รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน

และหนวยงานอ่ืน 

 

19.การจัดหาและพัฒนา

รายได 

 

20.การพัฒนาองคกรและ

บุคลากร                        
16.การแกไขปญหายา

เสพติด 
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5.ศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

1.บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงาน 

 

3.สาธารณสุข 

 

2.การศึกษา 

 

4.สังคมสงเคราะห 

 

9.อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

7.สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

 

 

8.รักษาความสงบ 

 

 

6.เคหะและชุมชน 

 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ ยท 03

ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จงัหวัด จงัหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  - ประชาชนได้รับการ จ านวนโครงการ 31 31 31 31 ปีละ 31  - การจดัการศึกษา 124 ทต.บัวสว่าง

การพัฒนาเศรษฐกจิ ส่งเสริม สนับสนุนและ โครงการ และสนับสนุนส่งเสริม โครงการ
เกษตรกรรม พัฒนาการประกอบอาชีพ การศึกษา

 - ประชาชนได้รับการพัฒนา  -การส่งเสริมกฬีาและ
ตามแนวพระราชด าริ นันทนาการ
เศรษฐกจิพอเพียง  - การสงเคราะห์ 
 - ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส่งเสริมสวัสดิการ 
เกษตรอนิทรีย์ พัฒนาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผลิตทางการเกษตรและ สตรี เด็ก คนชรา
ปศุสัตว์ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ติดเชื้อเอดส์
 - การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกนัและควบคุม
โรค
 - การส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว
 - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

60

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จงัหวัด จงัหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  - ประชาชนได้รับการ จ านวนโครงการ 3 3 3 3 ปีละ 3 โครงการ  - การส่งเสริม สนับ 12 โครงการ ทต.บัวสว่าง

การพัฒนาทรัพยากร สนับสนุน ส่งเสริมด้านการ สนุนและพัฒนาการ
มนุษย์ ศึกษา ประกอบอาชีพ

 - ประชาชนได้รับการสนับสนุน  - การพัฒนาตามแนว
ส่งเสริมด้านกฬีาและ พระราชด าริเศรษฐกจิ
นันทนาการ พอเพียง
 - ประชาชนได้รับการ  - การส่งเสริมเกษตร
สงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการ อนิทรีย์ พัฒนาการ
และคุณภาพชีวิต ผลิตทางการเกษตร
 - ประชาชนได้รับการส่งเสริม และปศุสัตว์
สุขภาพ
 - ประชาชนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัว
 - มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จงัหวัด จงัหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 3  - ส่งเสริมและบ ารุงสถานที่ จ านวนโครงการ 10 10 10 10 ปีละ 10  - จดัให้มี ส่งเสริม และ 50 โครงการ ทต.บัวสว่าง

การพัฒนาการ ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน โครงการ บ ารุงสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและ หย่อนใจ สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส่ิงแวดล้อม  - มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ สวนสาธารณะ

บ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและ  - การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ส่ิงแวดล้อม บ าบัดทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จงัหวัด จงัหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 4  - มีการกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุง จ านวนโครงการ 61 61 61 61 ปีละ 61  - การกอ่สร้าง ปรับปรุง 244 โครงการ ทต.บัวสว่าง

การพัฒนาการบริหาร รักษาเส้นทางคมนาคม ระบบ โครงการ บ ารุงรักษาเส้นทาง
จดัการที่ดี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ คมนาคม 

 - มีการจดัผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค
 - มีการรักษความปลอดภัยใน  - การจดัท าผังเมือง
ชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกนั  - การรักษาความปลอดภัย
บรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน การ
 - มีการบริการประชาชน ป้องกนัและบรรเทา
 - มีการแกไ้ขปัญหายาเสพติด สาธารณภัย
 - มีการส่งเสริมประชาธิปไตย  - การบริการประชาชน
และกระบวนรการทางสังคม  - การแกไ้ขปัญหายาเสพติด
 - มีการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกบั  - การส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ และกระบวนการทางสังคม
หน่วยงานอืน่  - การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกบั
 - มีการจดัหาและพัฒนารายได้ องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
 - มีการพัฒนาองค์กรและ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
บุคลากร หน่วยงานอืน่

 - การจดัหาและพัฒนา
รายได้
 - การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร
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แบบ (ผ.07)

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

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์
 1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 4 800,000           4 800,000           4 800,000         4 800,000        16 3,200,000              
 1.2 แผนงานการบริหารงาน
การศึกษา 7 4,800,000        7 4,800,000        7 4,800,000      7 4,800,000     28 19200000
 1.3 แผนงานสาธารณสุข 2 1,000,000        2 1,000,000        2 1,000,000      2 1,000,000     8 4,000,000              
 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 2,900,000        8 2,900,000        8 2,900,000      8 2,900,000     32 11,600,000            
 1.5แผนงานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 2,700,000        10 2,700,000        10 2,700,000      10 2,700,000     40 10,800,000            

รวม 31 11,300,000     31 11,300,000     31 11,300,000   31 11,300,000  124 45,200,000           

2. ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจเกษตรกรรม
 2.1 แผนงานการเกษตร 3 700,000           3 700,000           3 700,000         3 700,000        12 2,800,000              

รวม 3 700,000          3 700,000          3 700,000        3 700,000       12 2,800,000             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพฒันา
การทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
 3.1 แผนงานการบริหารงาน 1 500,000           1 500,000           1 500,000         1 500,000        4 2,000,000              
ทัว่ไป
 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 4,600,000        9 4,600,000        9 4,600,000      9 4,600,000     36 18,400,000            

รวม 10 5,800,000       10 5,800,000       10 5,800,000     10 5,800,000    50 23,200,000           
4.ยุทธศาสตร์การพฒันา
การบริหารจัดการทีดี่
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16 7,330,000        16 7,330,000        16 7,330,000      16 7,330,000     64 29,320,000            
 4.2 แผนงานรักษาความสงบ 33 32,250,000      33 32,250,000      33 32,250,000    33 32,250,000   132 129,000,000          
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 33 32,250,000      33 32,250,000      33 32,250,000    33 32,250,000   132 129,000,000          
 4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 7 1,830,000        7 1,830,000        7 1,830,000      7 1,830,000     28 7,320,000              
 4.5 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 1 500,000           1 500,000           1 500,000         1 500,000        4 2,000,000              

รวม 61 43,710,000     61 43,710,000     61 43,710,000   61 43,710,000  244 174,840,000         

รวมทั้งสิ้น 105 61,510,000     105 61,510,000     105 61,510,000   105 61,510,000  420 246,040,000         
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แบบ ผ 03

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
4.ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
 1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนน คสล. ระยะทาง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านโนนทรายค า -บ้านดอนกอย - สะดวกรวเร็ว 8 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

 บ้านท่าม่วง(ต.หนองลาด)
2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนน คสล. ระยะทาง 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านบัวหลวง - บ้านบ้านสว่าง - บ้านบึง(ต.วังยาง) สะดวกรวเร็ว 13 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนน คสล. ระยะทาง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านสว่าง - บ้านหนองหวาย (ต.วังยาง) สะดวกรวเร็ว 5 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนนลาดยาง ระยะทาง 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านสว่าง - บ้านสร้างหิน(ต.บะฮี) สะดวกรวเร็ว 7 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านดอนกอย -  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนน คสล. ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านค าประมง - บ้านเชิงชุม (ต.เชิงชุม) สะดวกรวเร็ว 10 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้าน บัวใหม่พัฒนา -  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนนลาดยาง ระยะทาง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

 บ้านบะหัวเมย (ต.บะฮี) สะดวกรวเร็ว 5 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านนาซอน -  - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม  - ถนน คสล. ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละความพงึพอใจประชาชนมีการคมนาคม  อบจ.สน.

บ้านนาซอน - บ้านดอนสัมพันธ์ (ต.หนองลาด) สะดวกรวเร็ว 10 กโิลเมตร ของประชาชน สะดวกรวดเร็วขึ้น

รวม 7 โครงการ  -  - 174,000,000 174,000,000 174,000,000 174,000,000  -  -  อบจ.สน.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ



รับผิดชอบ



บญัชีโครงการแผนชุมชน 13 หมูบํา๎น



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการติดต้ังไฟฟาูอัตโนมัติภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 50 จุด
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - ระยะทาง 3,000 เมตร

บา๎นสวําง หมูํ 1 - บา๎นบวัหลวง หมูํ 13
3 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า เส๎นทางบา๎นสวําง - บา๎นสร๎างหนิ ต.บะฮี  - จากบา๎นนางลา - นานายอนนัต์ ระยะทาง 500 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายณวรรธ ถึง บา๎นนางพรรณี ระยะทาง 150 เมตร
5 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า เส๎นทางบา๎นสวําง - บา๎นบวัหลวง หมูํ 13  - จากบา๎นนางวิลาวัลย์ ถึง บา๎นบวัหลวง ระยะทาง 1,500 เมตร
6 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายสมพร ถึง บา๎นนางวิลาวัลย์ ระยะทาง 1,000 เมตร
7 โครงการขุดลอกหนองปะแกํน  - พืน้ที ่4 ไรํ
8 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังรอบแนวปาุชุมชน  - ระยะทาง 2,000 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - จากบา๎นนายหน ูถึงบา๎นนายทรงศักด์ิ ระยะทาง 350 เมตร

10 โครงการกํอสร๎างรํองน้ ารูปตัวยูรอบหมูํบา๎น  - ระยะทาง 1,000 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนางพมิทอง ถึง ล าน้ าอูน รพยะทาง 600 เมตร สูง 1.50 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบา๎น  - จากบา๎นนางอัมพร ถึง บา๎นนายปยิะ ระยะทาง 150 เมตร
13 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายปรีชา ถึง บา๎นนางเพชรา ระยะทาง 50 เมตร
14 โครงการปรับปรุงทีอ่ํานหนงัสือพมิพป์ระจ าหมูํบา๎น   - จุดติดต้ังหา๎แยก งบประมาณ 20,000 บาท 
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพท าพวงหรีด  - วัสดุ อุปกรณ์ เงินหมุนเวียน
16 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพท าดอกไม๎จันท์  - วัสดุ อุปกรณ์ เงินหมุนเวียน
17 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังมาตรฐาน เชื่อมระหวํางต าบล  - เส๎นทางบา๎นสวําง ถึง บา๎นสร๎างหนิ ต .บะฮี ระยะทาง 5,000 เมตร
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายทน ถึง ถนนสายหนองมะแตง ระยะทาง 2,500 เมตร
19 โครงการปรับปรุง เสริมผิวถนนลูกรังเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - จากบา๎นสวําง ถึง บา๎นหนองหวาย ต. วังยาง ระยะทาง 5,000 เมตร
20 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียง โค- กระบอื  - สมาชิกจ านวน 35 ครัวเรือน

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านสว่าง หมูท่ี่ 1 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
21 โครงการขยายคลองซอย เส๎นทางไปบา๎นสร๎างหนิ  - จากนานายส าหรับ ถึงนานายประสิทธ์ิ ระยะทาง 1,500 เมตร
22 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎น  - 1 แหงํ
23 โครงการสนบัสนนุอุปกรณ์กีฬาของเยาวชน
24 โครงการกํอสร๎างศูนย์ออกก าลังกายหมูํบา๎น  - 1 แหงํ
25 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เส๎นทางลงฝายน้ าล๎น  - ระยะทาง 500 เมตร
26 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุสายภายในเขตหมูํบา๎น
27 โครงการขุดลอกหนองกกทุมํ
28 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล๎น
29 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เส๎นทางข๎างบา๎นนายสวําง ระยะทาง 20 เมตร

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านสว่าง หมูท่ี่ 1 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนางขวัญมา ทพิย์ทอง ถึงบา๎นนายไพรวัลย์ ศรีสุทศัน ์ ระยะทาง 1,500 เมตร

ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ ทัง้หมด 6 ครัวเรือน
2 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายมลไพร ศรีสุทศัน ์ถึงบา๎นนานายอํอนศรี ระยะทาง 1,500 เมตร

ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ ทัง้หมด 5 ครัวเรือน
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - จากบา๎นนางราตรี ปคุีณ ถึงบา๎นนายรัตสมัย ค าทะเนตร

 - จากบา๎นนายบวัทอง ก๎อนกั้น ถึงบา๎นนายยืนยง เกษวงค์ษา
ระยะทาง 1,000 เมตร กว๎าง 4 เมตร

4 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายสมชัย วดีศิริศักด์ิ ถึงบา๎นนายอุบล ศรีสุทศัน ์ระยะทาง 2,000 เมตร
ครอบครัวทีเ่ดือดร๎อนไมํมีไฟฟาูใช๎ 24 ครอบครัว

5 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายไอพษิ ขันมะจันทร์ ถึง สถานสูีบน้ า ระยะทาง 1,000 เมตร กว๎าง 5 เมตร
6 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวําง  - รอบหมูํบา๎น 20 จุด
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - จากบา๎นดอนกอย ถึงบา๎นค าประมง ระยะทาง 2000 เมตร กว๎าง 5 เมตร

 - จากบา๎นดอนกอย ถึง บา๎นบวัทอง ระยะทาง 5,000 เมตร กว๎าง 5 เมตร
8 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผปวถนนลูกรัง  - ปรับปรุงถนนลูกรังทกุเส๎นทาง
9 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาหมูํบา๎น  - 2  จุด

10 โครงการกํอสร๎างบอํทิง้ขยะ  - บอํทิง้ขยะของหมูํบา๎น เนือ้ที ่1 ไรํ
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าบล็อคส่ีเหล่ียม  - รํองระบายน้ าเสียรอบหมุํบา๎น
12 โครงวการขุดลอกหว๎ยค าไรํ  - เนือ้ที ่100 ไรํ
13 โครงการขุดลอกฝายเชิงชุม  - เนือ้ที ่30 ไรํ
14 โครงการกํอสร๎างดรงเรือนกลํุมทอผ๎าย๎อมคราม  - กํอสร๎างในบริเวณทีดิ่นสาธารณะ กว๎าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมดนตรีพืน้เมือง  - จัดซ้ืออุปกร์เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
16 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามน้ าอูน จากบา๎นดอนกอย ถึง บา๎นดอนสัมพนัธ์  - ความยาว 700 เมตร กว๎าง 9 เมตร

ต.หนองลาด
17 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาภายในหมูํบา๎น
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางต าบล  - จากบา๎นดอนกอย ถึงบา๎นทาํมํวง หมูํ 2 ต าบลหนองลาด ระยะทาง 3,000 เมตร
19 โครงการกองทนุปุย๋  - สนบัสนนุกลํุมอาชีพการเกษตร สนบัสนนุเคร่ืองมือ สํงเสริมความร๎ูเกี่ยวกับการ

ท าปุย๋ เคร่ืองอัดปุย๋เม็ด
20 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมประเพณี  - สนบัสนนุงานประเพณีตํางๆ
21 โครงการสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  - กิจกรรมสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
22 โครงการสนบัสนนุการเฝูาระวังและตํต๎านยาเสพติด  - กิจกรรมการเฝูาระวังและตํอต๎านยาเสพติด
23 โครงการกํอสร๎างคันคูรอบปาุชุมชน  - จัดท าคูคลองรอบทีส่าธารณะปาุชุมชน ระยะทาง 3,000 เมตร
24 โครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรังวัดทีส่าธารณะ  - ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณในการรังวัดจัดแนวเขตปาุชุมชนและทีส่าธารณะ
25 โครงการสํงเสนริมวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง  - สํงเสริมศูนย์การเรียนร๎ูของหมูํบา๎น
26 โครงการชํวยเหลือคุณภาพชีวิต  - ดูแลผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูถูกทอดทิง้
27 โครงการสนบัสนนุการศึกษา
28 โครงการสถานสูีบน้ าด๎วยพลังงานไฟฟาูและคลองสํงน้ า  - กํอสร๎างสถานสูีบน้ าด๎วยพลังงานไฟฟาูแหงํที ่2 จากนานางกล่ินทอง อุปรี ระยะทาง 3,000 เมตร
29 โครงการกํอสร๎างอาคารคํายพกัแรมแหลํงอนรัุกษ์ธรรมชาติผามอดินแดง
30 โครงการจัดท าฝายแม๎ว  - 1 แหงํนานายบนิ โพธิน ีเพือ่กักเก็บน้ าใช๎ชํวงฤดูแล๎ง
31 โครงการโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ
32 โครงการหมูํบา๎นทอํงเทีย่วสินนค๎าโอทอ็ป
33 โครงการธนาคารขยะ
34 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - 15 บอํ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
35 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากหนองครอง ถึง นานายสาคร ระยะทาง 500 เมตร
36 โครงการสร๎างโรงเรือนเพือ่จ าหนาํยสินค๎า โอทอ็ป และสินค๎าชุมชน
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านดอนกอย หมูท่ี่ 2 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายชัยชาญ ลุนจักร ถึง บา๎นนายวัฒนา สอนวงค์ษา กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางสมจิตร ภาษี ถึง ก าแพงวัดสันติสังฆาราม กว๎าง 5 เมตร ยยาว 100 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางเพดิ ค าจวง ถึง บา๎นนางเพง็ พรอินทร์ กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายวิชัย วงค์เวียน ถึง บา๎นนางค าโจม พมิพา กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากข๎างโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ถึง ถนนเข๎าวัดสันติสีงหาราม กว๎าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนายสมัย ทพิวัจนา ถึงสระใหญํ นานายประศักด์ิสิทธ์ิ กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายทนัสมัย ถนนข๎างศูนย์พฒันาเด็กเล็กเกําถึงถนนลาดยาง กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
8 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายสุวรรณ จันทร์เหลา ถึง นานางเพญ็ศรี ดวงแสง ระยะทาง 200 เมตร
9 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายเหรียญ ทา๎วนาง ถึงนานายประศักด์ิสิทธ์ิ พรสวัสด์ิ ระยะทาง 1,000 เมตร

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันข์ุดลอกสระหนองกุง
11 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - จากบา๎นนายทนัสมัย ทพิวัจนา ถึง สถานวิีทยุชุมชน กว๎าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
12 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากหลังบา๎นนายชัยชาญ ลุนจักร ถึง เมรุวัดสันติสังฆาราม ระยะทาง 140 เมตร
13 โครงการปรับปรุง ซํอมแซมถนนลูกรังรองวัดสันติสังฆาราม  - ระยะทาง 3,000 เมตร
14 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง  - จากส่ีแยกบวัใหญํ ถึงบา๎นบวัใหมํ ระยทาง 5,000 เมตร
15 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายสมบรูณ์ บญุมาตย์ ถึงนานายส าเนยีง วงค์ไกรษร กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
16 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวําง  - จ านวน 6 จุด
17 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากนานายหนาย ถึง นานายกลม ฮมแสน ยาว 500 เมตร
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - จาก บา๎นอ.เยาวลักษณ์ ถึงบา๎นนางสมจิตร ภาษี
19 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  -จากสระหนองกุง ถึง นานางมณีทอง อสาพรม ระยะทาง 800 เมตร
20 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานางสมจิตร ภาษี ถึง นานายประศักด์สิทธ์ิ ระยะทาง 1,500 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวใหญ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
21 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากถนนใหญํ ถึง หนา๎บา๎น อ.ส ารวย ระยะทาง 300 เมตร
22 โครงการกํอสร๎างเตาเผาขยะ ระบบก าจัดขยะ  - 1 แหงํ

7
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุํบา๎น  - กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
2 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นกั้นล าน้ าอูน  - กว๎าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นกั้นหว๎ยวังนองตอนบน  - กว๎าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข๎าศาลาประชาคม  - กว๎าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
5 โครงการวางทอํระบายน้ า สระน้ าสาธารณะของหมูํบา๎น  - ทอํระบายน้ าคอนกรีต เส๎นผําศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ยาว 100 เมตร
6 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบา๎นนายเชิดชัย ถึง หนองค าผีเผด ระยะทาง 1,500 เมตร
7 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย  - ระยะทาง 200 เมตร ฮอร์น 4 ตัว
8 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์มูํบา๎น  - เพือ่เปน็หมูํบา๎นทอํงเทีย่วเชิงอนรัุกษ์และเปน็หมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีง
9 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยาง  - บา๎นบวัทอง ถึง วัดค าประมง

10 โครงการสํงเสริมประเพณีแขํงขันเรือยาว  - ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 100,000 บาท
11 โครงการกํอสร๎างฝายชลอน้ าหว๎ยค าดง  - กว๎าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร
12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงเอนกประสงค์  - จ านวน 1 ชุด
13 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงสุกร - เล้ียงปลา  - งบประมาณ 100,000 บาท
14 โครงการสนบัสนนุกลํุมแมํบา๎น  - งบประมาณ 50,000 บาท
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพตํางๆ  - งบประมาณ 200,000 บาท
16 โครงการกํอสร๎างร้ัวรอบทีส่าธารณะและปลูกปาุชุมชน  - งบประมาณ 100,000 บาท
17 โครงการสํงเสริมการปลุกเหด็พืน้เมือง  - เหด็ระโงก เหด็โคน เหโ็ไค
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางหมูํบา๎น  - บา๎นค าประมง ถึง บา๎นดอนกอย กว๎าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางต าบล  - บา๎นค าประมง ถึง บา๎นเชิงชุม ต าบลเชิงชุม กว๎าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
20 โครงการปลูกพชืผักสวนครัว  - งบประมาณ 50,000 บาท 62 ครัวเรือน
21 โครงการปรับปรุงพนัธ์ุ โค - กระบอื  - จัดต้ังธนาคารน้ าเชื้อ 1 แหงํ บริการในเขตต าบลสวําง
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการกํอสร๎างส านกังานคณะกรรมการหมูํบา๎น  - 1 แหงํ กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
23 ภายในหมูํบา๎น   - ระยะทาง 1,000 บาท
24 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร   - ระยะทาง 1,500 บาท 
25 โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรปาุไม๎ค าดง  - สร๎างร้ัวรอบแนวเขตสาธารณะ
26 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นหว๎ยวังนอง  - กว๎าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 4 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - นานายแสง กุลสอนนาม ถึงนานายเลย ทลิารักษ์ ระยะทาง 800 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายส าเนยีง บาตดี ถึง นานายนกิร สุราราช กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.30 เมตร
3 โครงการขุดลอกล าหว๎ยหมากเมํา  - กว๎าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร
4 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากสามแยกนานายแสวง กุลสอนนาม ถึง นานายส าฤทธ์ิ ทมุกิจจะ ระยะทาง 2,000 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างตลาดชุมชน  - กํอสร๎างอาคารตลาด กว๎าง 30เมตร ยาว 30 เมตร พร๎อมรํองระบายน้ า ระบบก าจัดน้ าเสีย
6 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงสูงและแรงต่ า  - จากนหนา๎บา๎นายยอด โพธินร ถึงนานายบญุยงค์ ลุนจักร ระยะทาง 1,200 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างสวนสุขภาพ  - 1 แหงํ กํอสร๎างบริเวณสระหว๎ยฝาย 
8 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นานเรืองฤทธ์ิ ปตัถราช ถึงนานายทวี บญุทลู และ นายเวช เจริญราช ระยะทาง 2,500 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากหนา๎บา๎นนางเมฆสวําง บาตดี ถึงบา๎นนางบญัชี วงค์เข็มมา กว๎าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายขุนดร ศรีจ าปา หนา๎โรงงานบวัแก๎วธาน ีกว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าภายในหมูํบา๎น  - กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร
12 โครงการขุดลอกล าหว๎ยกุดปลาเซือม  - กว๎าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3 เมตร
13 โครงการขุดลอกหนองหอย  - กว๎าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร
14 โครงการวางทอํระบายน้ า  - ถนนทางแยกไปบา๎นค าประมง กว๎าง 8 เมตร ปากทอํกว๎าง 1 เมตร จ านวน 10 ทอํ
15 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายหวาย ถึง นานายประทนิ กว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
16 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากบวัแก๎วธาน ีถึง เทศบาลต าบลบวัสวําง กว๎าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.30 เมต
17 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ าเพือ่การเกษตร  - จ านวน 13 ฝาย สถานทีล่ าหว๎ยสาธารณะชุมชน
18 โครงการปรับปรุงตํอเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นบวันอ๎ย  - เทคอนกรีตรอบๆบริเวณ กว๎าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร
19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก ถึง หนา๎บา๎นนายขุนดร กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา๎ 0.15 เมตร
20 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายลิน ปทัราช ถึง ล าหว๎ยเย็น กว๎าง 4 เมตรยาว 800 เมตร หนา 0.30 เมตร
21 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์มูํบา๎น  - ท าความสะอาด ตกแตํงกิ่งต๎นไม๎ ในบริเวณหมูํบา๎น
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการปลูกผักสวนครัว  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัว
23 โครงการปลูกพชืผักในฤดูแล๎ง  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัวและจ าหนาํย
24 โครงการเล้ียงเปด็เล้ียงไกํ  - 187 ครัวเรือน เพือ่เปน็อาหารในครอบครัวและจ าหนาํย
25 โครงการเล้ียงปลา  - 40 ครัวเรือน ต๎องการเล้ียงปลาทกุชนดิ
26 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
27 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูเกษตรแบบครบวงจร  - จัดใหม๎ีการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู
28 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  - จัดต้ังกลํุมอบรมเพือ่น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน
29 โครงการจัดท าปุย๋หมักเพือ่ใช๎ในครัวเรือน  - จัดต้ังกลํุมเพือ่น าความร๎ูมาจัดท าปุย๋ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
30 โครงการฝึกอบรมผ๎ูปกครองและเยาวชนปอูงกันปญัหายาเสพติด  - จัดฝึกอบรมผ๎ูปกครองและเยาวชนเพือ่ปอูงกันปญัหายาเสพติด
31 โครงการงานศพงดเหล๎าไมํมีการพนนั  - ควรรณรงค์อยํางตํอเนือ่งเพือ่สุขภาพของประชาชน
32 โครงการผ๎ูใหญํบา๎นพาลูกหลานอํานหนงัสือ  - สนบัสนนุใหช๎าวบา๎น เยาวชน สนใจในการอํานมากย่ิงขึน้
33 โครงการพฒันาหมูํบา๎น  - ทกุเดือน ปรับภูมิทศัน ์ท าความสะอาดในหมูํบา๎น
34 โครงการปลบกูต๎นไม๎ในทีส่าธารณะ  - สนบัสนนุใหท๎กุครัวเรือนมีสํวนรํวมในการปลูกต๎นไม๎
35 โครงการบา๎นนาํอยํูนาํมอง  - สนบัสนนุใหม๎ีการปรับภูมิทศันใ์นหมูํบา๎น
36 โครงการหมุํบา๎นสะอาด ปลอดโรค  - สนบัสนนุใหช๎ุมชนพึง่พาตนเองได๎ ปอูงกันตนจากโรคตํางๆ
37 โครงการปอูงกันลูกน้ ายุงลาย  - สนบัสนนุใหป๎ระชาชนรักษาความสะอาดบริเวณบา๎น
38 โครงการจัดสร๎างสวนสาธารณะ  - จัดใหท๎กุหมูํบา๎นมีสวนสาธารณะเพือ่เปน็สถานทีพ่กัผํอน
39 โครงการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน  - จัดฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกับสมุนไพรเพือ่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
40 โครงการจัดอบรมจิตอาสาหมูํบา๎น  - จัดฝึกอบรมจิตอาสาเพือ่พฒันาศักยภาพในการท างาน อสม. อปพร. กลํุมสตรี
41 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุและรักษาส่ิงแวดล๎อม  - จัดฝึกอบรมผ๎ูน าและประชาชนเพือ่ใหค๎วามร๎ูในการปอูงกันไฟปาุ การด าเนนิการดับไฟ และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล๎อม
42 โครงการสนบัสนนุทกุครอบครัวเรือน มีน้ าสะอาด อุปโภค บริโภค  - จัดฝึกอบรมใหค๎วามร๎ู การจัดหาน้ า สนบัสนนุภาชนะกักเก็บน้ า
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้านบัวน้อย หมูท่ี่ 5 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
43 โครงการปอูงกันและแก๎ไขโรคระบาดในสัตว์  - เทศบาลจัดบริการฉีดวัคซีนและรักษาโรคในสัตว์เล้ียงของประชาชน
44 โครงการภูมิปญัญาทอ๎งถิน่  - สนบัสนนุทกุหมูํบา๎นอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาทอ๎งถิน่
45 โครงการอนรัุกษ์ศิลปะวัฒนธรรม  - สนบัสนนุใหป๎ระชาชนเหน็ความส าคัญของวัฒนธรรมตํางๆ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากปากทางเข้าหมู่บา้น ถึง หมู่บา้น กว้าง 5 เมตร ยาว 403 เมตร สูง 0.20 เมตร 
2 โครงการเสียงตามสาย  - วางระบบเสียงตามสายรอบหมู่บา้น
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากทางออกหมู่บา้น ถึง ถนนไปบา้นดอนกอย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.20 เมตร 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายศรีทน ถึงบา้นนายเสง่ียม กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร สูง 0.20 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายวชิรา ถึงบา้นนายสุริยา ปตัตา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - จากบา้นนายเฉลิมชัย ถึงบา้นนายนพวัน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.20 เมตร
7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้คอนกรีตรอบหมู่บา้น  - รอบหมู่บา้น กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.30 เมตร
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสู่พื นทีห่นองซุงแข้  - กว้าง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
9 โครงการก่อสร้างถนนสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายทองอิน ถึงนานายผานมา กว้าง 6 เมตร สูง 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
10 โครงการก่อสร้างถนนสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายพอดี ถึงนานายจ้านงค์ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
11 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายศรีทน ถึงบา้นนายเสง่ียม ยาว 70 เมตร
12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายจ้านงค์ ถึงบา้นนายศรีทน ยาว 70 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - บา้นนายบญุเอก ถึงบา้นนายจ้านงค์ ยาว 400 เมตร
14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายค้าแปลง ยาว 350 เมตร
15 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า  - จากนานายครรชิต ถึงนานายแสงจันทร์ ยาว 500 เมตร
16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร
17 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา  - จากนายสมาน ถึงนานายสุริยา ระยะทาง 1,000 เมตร
18 โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้นกั นล้าน า้อูน(โดยหนิแม่ลัง)  - กว้าง 4 เมตร สูง 6 เมตร  ยาว 40 เมตร บริเวณหลังเคร่ืองสูบน า้ด้วยพลังงานไฟฟา้
19 โครงการก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร  - บริเวณหลังคลองส่งน า้ตลอดสาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1500  เมตร 
20 โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์นองซุงแข้ เพือ่การทอ่งเทีย่ว  - ปลูกต้นไม้  500 ต้น ก่อสร้างศาลาพกัร้อน 2 หลัง หอ้งน า้ 2 หลัง
21 โครงการก่อสร้างแนวเขตพื นทีส่าธารณะหนองซุงแข้  - ระยะทาง 4,000 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร  - นา อ.มงคล - หนองตาสาลีกว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 1 เมตร
23 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร  - นานายวิสุทธ์ิ - นานายสุริยา ระยะทาง 1,500 เมตร
24 โครงการจัดซื อเคร่ืองสูบน า้ด้วยพลังงานไฟฟา้  - 1 เคร่ือง พร้อมปรับปรุงระบบ
25 โครงการปรับปรุงคลองส่งน า้  - ระยะทาง 2,000 เมตร
26 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่พื นทีก่ารเกษตร ตลอดสายคลองส่งน า้  - ระยะทาง 2,000 เมตร
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างต้าบล  - บา้นนาซอน - บา้นดอนสัมพนัธ์ (ต.หนองลาด)  กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
28 โครงการเคล่ือนย้ายเสาไฟฟา้ออกจากถนน  - ปากทางเข้าบา้นนาซอน
29 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ชุมชน  - บริเวณหนองซุงแข้ พื นที ่2 ไร่ 
30 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง  - บา้นนาซอน - บา้นดอนกอย
31 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บา้น  - เทพื น ท้ารั วรอบบริเวณ
32 โครงการจัดสร้างเรือ 30 ฝีพาย ระดับต้าบล  - งบประมาณ 100,000 บาท
33 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนเส้นทางเข้าบ้านนาซอน ม.6 - บ้านดอนกอย ม.2 - ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
34 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง ถนนบา้นนาซอน ม.6 - หนองซุงแข้ - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร
35 โครงการไฟฟา้สัญญาณจราจรทางเข้าหมู่บา้น  - 1 จุด
36 โครงการจัดสร้างกระจกจราจรเตือนส่ีแยก  - 4 จุด
37 โครงการสนบัสนนุงานประเพณีต่างๆ
38 โครงการขุดลอกหนองซุงแข้
39 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังมาตรฐาน บา๎นนาซอน ถึง บา๎นดอนสัมพนัธ์  - ระยะทาง 500 เมตร

(หนองลาด)
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายเส้ียน ถึง สวนยาง 1,000 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพ  - สถานทีก่ํอสร๎าง ปาุช๎า ใช๎ประโยชนส์ามหมูํบา๎น (บา๎นโนนทรายค า บา๎นโนนทรายทอง บา๎นโนนส าราญ )
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายวาส - วัดปาุ ระยะทาง 235 เมตร
4 โครงการปรับพืน้ทีห่นา๎ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - ถมที ่ปรับภูมิทศ๎น์
5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นายสมยศ - วัดปาุ ระยะทาง 50 เมตร
6 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - เพือ่เปน็แหลํงผลิตน้ าประปาหมูํบา๎น
7 โครงการติดต้ังไฟฟาูอัตโนมัติ  - 5 จุด
8 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายทองดี - หว๎ยเตย
9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและขยายเขต  - เพิม่เติม 3 จุด ระยะทาง 1,000 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ระยะทาง 15,00 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบหมูํบา๎น  - ระยะทาง 3,000 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูํบา๎นและทีส่าธารณะ
13 โครงการปรับปรุงทีดิ่นสาธารณะ  - ถมทีส่าธารณะข๎างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กว๎าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร
14 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงไกํพนัธ์ุพืน้เมือง
15 โครงการสนบัสนนุกลํุมเกษตรกร  - เล้ียงไกํพืน้เมือง ท าสวนพริก ปลูกผัก
16 โครงการสนบัสนนุกลํุมเล้ียงโค - กระบอื  - สํงเสริมการเกษตรและอนรัุกษพนัธ์ุโค กระบอื
17 โครงการสนบัสนนุเล้ียงไกํพนัธ์ุไขํ  - 125 ครัวเรือน
18 โครงการขยายเขตไฟฟาูสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - วัดปาุ ถึง นานายเส้ียน 
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื นทีก่ารเกษตร  - ระยะทาง 3,000 เมตร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายแพง ศรีลาราช ถึง นานายทองวรรณ์ ล้ าเลิศ ระยะทาง 2,500 เมตร

 - จากนานายร าพงษ์ สอนสมนกึ ถึง นานายประมวล ศรีลาราช ระยะทาง 1,200 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎นทัง้ระบบ  - ประปาหมูํบา๎นแหงํที ่2 สถานทีต่ลาดกลาง หมูํ 8
3 โครงการวางทอํระบายน้ าและถมดิน  - ตลาดหลาง หมูํ 8
4 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าแบบตัวยู  - จากบา๎นนางวันทอง จันทร์สิริวงศ์ ถึง บา๎นนางพสิมัย บตุราช

 - จากบา๎นายอุทศิ ค่ าคูณ ถึง บา๎นนายร าพงษ์ สอนสมนกึ
 - จากบา๎นนายสมถวิล ฉลาดเลิศ ถึง บา๎นายแดง ค ารินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 - จากบา๎นนางทนัใจ ไชยวุฒิ ถึง บา๎นนางสาวอัศลา สอนค า
 - จากบา๎นนายสมาน บตุราช ถึง บา๎นนางจุรี บตุรราช

5 โครงการไฟฟาูอัตโนมัติรอบหมูํบา๎น  - 7 จุด
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 1 แหงํ บอํเดิมเล็กและต้ืนเขิน จ านวนเนือ้ที ่1 ไรํ
7 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ าเพือ่การเกษตร  - 3 หมูํบา๎น(บา๎นโนนทรายค า บา๎นนโนนทรายทอง บา๎นโนนส าราญ )

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน...โนนทรายทอง...หมูท่ี่…8...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากวัดบญุไสว ถึง นานายค าบอง ระยะทาง 500 เมตร
2 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - บา๎นนายสมพร พรอินทร์ ถึงนานางใบศรี ถึงนานายไกวสนกุ
3 โครงการติดต้ังไฟฟาูสํองสวํางภายในหมุํบา๎น  - 10 จุด ในบริเวณหมูํบา๎น
4 โครงการกํอสร๎างถนนสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานางอรพนิ ถึงนานางกงใจ ระยะทาง 600 เมตร

 - นานางอรพนิ ถึงนานางสํงศรี ถึง นานายขวัญชัย ระยะทาง 500 เมตร
 - นานางบญุมี ถึง นานางใบศรี ถึง ล าหว๎ยไรํ ระยะทาง 1,500 เมตร

5 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงสูง  - นานายกมล ถึงนายบญุน า ระยะทาง 2,000 เมตร
6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ฉางข๎าวหมูํบา๎น ถึงบา๎นนายวิทยา ระยะทาง 100 เมตร

 - นานายไกวสนกุ ถึง บา๎นานทกัษิณ ระยะทาง 400 เมตร
 - บา๎นนายบญุมี ถึง นานายสใพร ระยะทาง 100 เมตร
 - ถนนสายบา๎นบวั บะฮี - วัดปาุบญุไสว ระยะทาง 500 เมตร

7 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - 1 เส๎นทาง
8 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพ  - กลํุมเล้ียง โค กระบอื

 - กลํุมแปรรูปอาหาร
 - ฝึกซํอมเคร่ืองยนต์เล็ก เคร่ืองตัดหญ๎า

9 โครงการกํอสร๎างรํองบายน้ าคอนกรีตมาตรฐาน  - บา๎นนายลองถึงบา๎นนายสมพร ระยะทาง 150 เมตร
 - บา๎นนายวิทยา ถึง บา๎นนายสมพร ระยะทาง 500 เมตร
 - บา๎นนายค าพล ถึง บา๎นนางกฤษณา ระยะทาง 100 เมตร
 - บา้นนางพทุธา ถึง บา้นนายนาททีอง ระนะทาง 50 เมตร
 - บา๎นนางหล้ า ถึง บา๎นนายบญุเลิศ ระยะทาง 100 เมตร
 - ศาลาริมทาง ถึง บา๎นนางวรรณิศา ระยะทาง 200 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวใหมพั่ฒนา...หมูท่ี่…9...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันท์ีส่าธารณะ  - ปรับภุมิทศันร์อบๆสระน้ าสาธารณะประโยชน์
11 โครงการขชุดลอกล าหว๎ยบอนตอนบน  - ขุดลอกล าหว๎ยบอนตอนบน ลึก 3 เมตร กว๎าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร
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บ้าน…บัวใหมพั่ฒนา...หมูท่ี่…9...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการสร๎างรํองระบายน้ า  - จากบา๎นนายยุทธศักด์ิ ศรีมุกดา ถึง บา๎นนายประสิทธ์ิ ภักดี กว๎าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร
2 โครงการไฟฟาูสํองสวํางภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 40 จุด
3 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากทีดิ่นของนางเพญ็แข ถึง นานายชูศักด์ิ ระยะทาง 120 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายเฉลียว ถึงนานายเช็มพร ระยะทาง 1,000 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - นานายชัยลพ ถึง นานายอุดมพร ระยะทาง 1,000 เมตร
6 โครงการกํอสร๎าถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตรง  - นานายสุริยา ถึง นานายประสพ ระยะทาง 700 เมตร
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายยุทธศักด์ิ  ถึง บา๎นนายอุทยั กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
8 โครงการขยายเขตทอํเมนประปา  - จากนานางชวน ถึง บา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากทีดิ่นนายพพิฒัน ์ถึง ส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,000 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  - ฝายคอนกรีต กว๎าง 20 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายเผด็จชัย ถึงบา๎นนายประสพ ระยะทาง 130 เมตร
12 โครงการถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากหนองนาบวั ถึง นานายวิสิทธ์ิศักด์ิ ระยะทาง 500 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนางสาวองํุน ถึง บา๎นนายไพวรรณ ระยะทาง 1,000 เมตร
14 โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเอนกประสงค์  - สนามกีฬาประจ าหมูํบา๎น จ านวน 1 แหงํ
15 โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะประจ าหมูํบา๎น  - สวนสาธารณะ 1 แหงํ บริเวณใกล๎กับโรงปุย๋ข๎างล าน้ าอูน
16 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายเนยีงศักด์ิ ถึงบา๎นนายรักษ์พรม ระยะทาง 500 เมตร
17 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋ กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร 
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายวิสิทธ์ิศักด์ิ ถึงบา๎นายสุภาพ กว๎าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
19 โครงการสนบัสนนุกลุ่มเลี ยงปลาในกระชัง  - บริเวณล้าน า้อูน งบประมาณ 100,000 บาท
20 โครงการอุดหนนุกลํุมจักสาน  - งบประมาณ 50,000 บาท
21 โครงการขุดเจาะบอํบาดาล  - 2 แหงํ พร๎อมอุปกรณ์
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการปลูกปาุชุมชน  - ขอรับการสนบัสนนุกล๎าไม๎ สถานทีส่ านกัสงฆ์ดอนแก๎ว
23 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  - ปรับปรุงทัง้ระบบ
24 โครงการสนบัสนนุผ๎าย๎อมคราม  - งบประมาณ 100,000 บาท พร๎อมดรงเรือน
25 โครงการซ๋อมแซมเสริมผิวจราจร  - ถนนเพือ่การเกษตรทกุสาย
26 โครงการกํอสร๎างถนนสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - เลียบหว๎ยบอนตอนบนถึงตอนลําง กว๎าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
27 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  - กํอสร๎างด๎วยกระสอบทราย จากล าหว๎ยบอน ถึงนานายเฉลียว ถึงนานายจ าลอง กว๎าง 2 เมตร
28 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บริเวณนานายปราโมทย์ จันฤาไชย กว๎าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 2.50 เมตร
29 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารูปตัวยู  - บา๎นายประวิม ราชวงศ์ ถึงบา๎นนายสมัย สุราษฎร์ ระยะทาง 500 เมตร
30 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากสะพานหว๎ยบอน ถึง ทีน่านายวีระศักด์ิ ระยะทาง 1,300 เมตร
31 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายพพิฒัน ์ถึงส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,300 เมตร
32 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายพพิฒัน ์ถึงส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว ระยะทาง 1,300 เมตร
33 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา - วัดปาุดอนแก๎ว กว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
34 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา ถึง ปาุช๎า กว๎าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร
35 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนสายบา๎นสวํางพฒันา ถึง บา๎นนางยุมณี กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
36 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปดิในชุมชน  - 10 จุด
37 โครงการกํอสร๎างถนนคตอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนายอาทพิย์ ถึงบา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
38 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอาทพิย์ ถึงบา๎นนายชาญชัย ระยะทาง 250 เมตร
39 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบา๎น  - ติดต้ังระบบใหมํ 1 แหงํ (ทีดิ่นนางเพญ็แข อุทศิให๎)
40 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนน  - ถนนบา๎นสวํางพฒันา ถึง บา๎นนายเนยีงศักด์ิ กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร
41 โครงการสนบัสนนุเคร่ืองสูบน า้  - 3เคร่ือง
42 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋  ระยะทาง 3,000 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
43 โครงการกํอสร๎างฝายหว๎ยบอน  - ใต๎สะพานหว๎ยบอน กว๎าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร
44 โครงการฝายน้ าล๎นล าน้ าอูน  - กว๎าง 35 เมตร ยาว 6 เมตร
45 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม เสริมผิวถนนลูกรัง  - ถนนระยะทาง 2,700 เมตร
46 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนางพมุาลี ถึง บา๎นนางบรุากร ระยะทาง 50 เมตร
47 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนางประคิน ระยะทาง 70 เมตร
48 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนายปราโมทย์ ระยะทาง 70 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…สว่างพัฒนา...หมูท่ี่…10...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการไฟฟาูสํองสวํางภายในหมูํบา๎น  - จ านวน 10 จุด
2 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนายครศักด์ิ ถึงบา๎นนางยุพนิ ระยะทาง 350 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากบา๎นนายสุริยา บา๎นนางนุมํ ระยะทาง 400 เมตร
4 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนายสิทธ์ิ ถึง บา๎นนางหวันใจ ระยะทาง 400 เมตร
5 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนางนงค์ ถึง บา๎นนายร าไพ ระยะทาง 350 เมตร
6 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - จากหนา๎บา๎นนางนงค์ ถึง บา๎นนายร าไพ ระยะทาง 350 เมตร
7 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากเทศบาลต าบลบวัสวําง ถึง นานายประสิทธ์ิ ระยะทาง 800 เมตร
8 โครงการขุดเจาะบอํบาดาลเพือ่การเกษตร  - 10 บอํ
9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังรอบสระหว๎ยฝาย  - ระยะทาง 1,500 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระหว๎ยฝาย  - ระยะทาง 250 เมตร
11 โครงการกํอสร๎างสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานางหมายจันทร์ ถึง นานายชัยเพชร ระยะทาง 800 เมตร
12 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายชูชาติ ถึง นานายชัยเพชร กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
13 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายสกล ถึงบา๎นนายจรูญ ระยะทาง 200 เมตร
14 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากข๎านนายมีชัย ถึงสวนนายสนกุ กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
15 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บา๎นนายสัตเนตร ถึง บา๎นนายสวําง ระยะทาง 250 เมตร
16 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบวัแก๎วธาน ีถึง ส านกังานเทศบาลต าบลบวัสวําง
17 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ  - เคร่ืองจักสาน ทอเส่ือ ท าหมวก เล้ียงไกํพืน้เมือง ทอผ๎า เงินทนุหมุนเวียน 60,000 บาท
18 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  - บา๎นนายโชติ ถึง บา๎นนายประไมล์ ระยะทาง 350 เมตร
19 โครงการปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในหมูํบา๎น  - ระยะทาง 5,000 เมตร
20 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวจราจร  ถนนลูกรังสุ่พื นทีก่ารเกษตร  - จากนานายชูชาติ ถึงนานายชัยเพชร ระยะทาง 800 เมตร
21 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากส านกัสฃฆ์บวัทองวนาราม ถึง ทีน่านางวิเรศ ระยะทาง 800 เมตร

ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวทอง...หมูท่ี่…11...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการปรับปรุงพนัธ์ุ โค กระบอื  - การผสมเทยีม โค กระบอื
23 โครงการขยายเขตทอํเมนประปา  - จากบวัแก๎วธาน ีถึงส านกังานเทศบาลต าบลบวัสวําง
24 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - บา๎นนายโชติ ถึง บา๎นนายวิทวัส ระยะทาง 400 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวทอง...หมูท่ี่…11...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการไฟฟาูสํองสวํางอัตโนมัติ  - 15 จุด
2 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ ารอบหมูํบา๎น  - จากบา๎นนายประหยัด แสนไชย ถึงบา๎นนายสมชัย ศรีลาราช ระยะทาง 800 เมตร

 - จากบา๎นนายเรืองศิลป ์ค ารินท ์ถึงบา๎นนางสมเพศ จันทะวงศ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนายชัยญา จันทะวงศ์ ถึงบา๎นนางถัน หงษ์ทอง ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนางสมพงษ์ จันทะวงศ์ ถึงบา๎นนายณรงค์ ชํางค า ระยะทาง 1,500 เมตร

3 โครงการตํอเติมอาคารเอนกประสงค์  - ตามแบบแปลนเทศบาล
4 โครงการปรับภูมิทศันบ์ริเวณหนองหวาย  - กํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร
5 โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพ  - 1 แหงํ สถานทีป่าุช๎า (มีผ๎ูใช๎ประโยชน ์3 หมูํบา๎น ม.7,ม.8,ม.12)
6 โครงการฟืน้ฟรูะบบนเิวศนป์าุชุมชนและแหลํงน้ าธรรมชาติ  - จัดหาพนัธ์ุปลา พนัธ์ุกบ สัตว์น้ า ปลํอยคืนเปน็การฟืน้ฟรูะบบนเิวศนแ์ละเปน็แหลํงอาหารของประชาชน
7 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายปราโมทย์ ถึง ปาุช๎า ระยะทาง 1,000 เมตร

 - จากบา๎นนายสายัน ถึงนานางจันทรา ระยะทาง 800 เมตร
 - จากบา๎นนางสาวกองแก๎วถึง สะพานบา๎นสวําง ระยะทาง 1,000 เมตร

8 โครงการกํอสร๎างทีอ่ํานหนงัสือพมิพป์ระจ าหมูํบา๎น  - ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบวัสวําง
9 โครงการอนรัุกษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - อบรมใหค๎วามร๎ูกับเยาวชน สนบัสนนุงบประมาณในด๎านการอนรัุก์ประเพณี วัฒนธรรมตํางๆ เชํน ด๎านภูมิปญัญา ความเชื่อ
10 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูํบา๎นทัง้ระบบ  - ด าเนนิการใหมํทัง้ระบบและอุปกรณ์ทกุชิ้น
11 โครงกรฝึกอบรมกลํุมอาชีพ  - อบรมชํางตัดผม การท าขนม สมุนไพร
12 โครงการขุดเจาะบอํบาดาลน้ าลึกเพือ่การเกษตร  - 5 บอํ เพือ่การเกษตร
13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  - บา๎นนายสีคาน ภาษี  ถึงบา๎นนางม๎อน ศรีลาราช ระยะทาง 100 เมตร

 -บา๎นนายชมชื่น ศรีลาราช ถึงปาุช๎า ระยะทาง 1,000 เมตร
 - จากบา๎นนายแจํมจันทร์ ถึง หนองหวาย ระยะทาง 2000 เมตร
 - จากศาลาประชาคม ถึง บา๎นนางคณาพร ระยะทาง 500 เมตร
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…โนนส าราญ...หมูท่ี่…12...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
14 โครงการขยายคลองสํงน้ าเพือ่การเกษตร  - นานายดี โพธิน ีถึงนานายค าสอน ชํางค า  ระยะทาง  1,000 เมตร

 - นานายแจํมจันทร์ อินทะวงศ์ ถึงนานายสมัย จันทะวงศ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
15 โครงการขุดลอกหนองหวาย  -  เนือ้ที ่210 ไรํ 
16 โครงการขุดลอกล าหว๎ยสายต๎นไฮ  - กว๎าง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร
17 โครงการขุดลอกหนองขอนแกํน  - เนือ้ที ่5 ไรํ
18 โครงการขุดลอกหนองเสือหยิก  - เนือ้ที ่8 ไรํ
19 โครงการกํอสร๎างโรงเรือนผ๎าย๎อมคราม  - 1 แหงํ 
20 โครงการสนบัสนนุกลํุมอาชีพปลูกหมํอนเล้ียงไหม ทอผ๎า  - ขอรับการสนบัสนนุเงินทนุหมุนเวียน วัสดุอุปกรณ์ ความร๎ูเกี่ยวกับการผลิตและบริหารจัดการ
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…โนนส าราญ...หมูท่ี่…12...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
1 โครงการตํอเติมตลาดสด  - กว๎าง 11 เมตร ยาว 4 เมตร ด๎านหนา๎อาคาร พร๎อมด๎านข๎าง กว๎าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - จากบา๎นนางแหวน ถึง จุดด าเนนิการ กว๎าง5 เมตร ยาว 50 เมตร
3 โครงการขยายไฟฟาูสํองสวํางอัตโนมัติ  - จ านวน 6 จุด
4 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ปรับปรุง ขยายเขตเสียงตามสาย  - บางพืน้ีข่องหมูํบา๎นทีรั่บขําวสารไมํชัดเจน 
5 โครงการปรับปรุง ซํอมแซม ถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุเส๎นในเขตพืน้ทีบ่า๎นบวัหลวง
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายอู๎ด ถึง นานางราตรี กว๎าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
7 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  - ระยะทาง 3,000 เมตร แบบมีฝาปดิ
8 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนานายประสิทธ์ิ ถึงนานายบญุน า ระยะทาง 300 เมตร
9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - บริเวณล าหว๎ยวังอีเหลา จากเส๎นทางไปบา๎นสวําง ถึงทีน่านางดารา กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
10 โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในหมูํบา๎น  - ในเขตพืน้ทีใ่กล๎ตลาดบวัหลวง
11 โครงการปรับปรุง ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ทกุสายทีช่ ารุดในหมูํบา๎น
12 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํุพืน้ทีก่ารเกษตร  - ทกุสายทียั่งไมํด าเนนิการ
13 ดครงการขอรับการสนบัสนนุจัดซ้ือ เก๎าอี้ เต๎นท์  - เพือ่ใช๎ในกิจกรรมตํางๆของหมูํบา๎น
14 โครงการขุดลอกล าหว๎ย  - ล าหว๎ยทกุสาย
15 โครงการสนบัสนนุ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า  - 5.3 แรงม๎า จ านวน 3 เคร่ือง
16 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า  - จากบา๎นนายอาเนตร ถึงบา๎นนายสาเนตร ระยะทาง 80 เมตร
17 โครงการขอรับการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาหมูํบา๎น
18 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากนายอู๎ด ถึงนานางราตรี ระยะทาง 200 เมตร
19 โครงการสนบัสนนุกลํุมสตรี  - ชุดฟอร์ม 20 ชุด
20 โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพ  - กลํุมอาชีพเกษตรกร
21 โครงการจัดท าปาูยเตือน  - เตือนเขตหวงหา๎มปาุชุมชน จ านวน 10ปาูย
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ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
บ้าน…บัวหลวง...หมูท่ี่…13...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ
22 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ า  - ถังเก็บน้ า 4 ถัง ติดต้ังบริเวณปาุช๎าชุมชนบา๎นบวั
23 โครงการาขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากทีน่านางมณีทอง ถึงทีน่านางละมัย ระยะทาง 800 เมตร
24 โครงการขยายเขตทอํเมนประปาภายในหมูํบา๎น  - ระยะทาง 1,000 เมตร
25 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าสํูพืน้ทีก่ารเกษตร  - จากเส๎นทางบา๎นสวําง ถึงทีน่านายทองลา ระยะทาง 800 เมตร
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บ้าน…บัวหลวง...หมูท่ี่…13...ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ข้อมลูโครงการพัฒนาหมูบ้่าน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)



































 - จากบา๎นนายสมถวิล ฉลาดเลิศ ถึง บา๎นายแดง ค ารินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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