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ค าน า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง ได้ดําเนินการจัดทําตาม
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พ.ศ.(2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี         
มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
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จากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา       
และความต้องการพัฒนาของประชาชน ใช้เป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี        
และนําไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแบละเกิดประสิทธิผล 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2561 – 2565 

ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
----------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  ตําบลสว่ าง ต้ังอยู่ ทิศตะวันออกของอําเภอพรรณนานิคม ห่างจาก ท่ีว่าการ          
อําเภอพรรณนานิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 36 กิโลเมตร                   
มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ตําบลเชิงชุม      อําเภอพรรณานิคม 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณานิคม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม 
   
  ตําบลสว่างมีพื้นท่ีท้ังหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,875 ไร ่
  โดยมีพื้นท่ีการเกษตร  ประมาณ 26,727 ไร ่
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เป็นพื้นท่ีราบ มีความลาดตํ่าจากทิศเหนือลงมาทิศใต้    
ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มริมห้วยอูน บางปีในฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ําท่วม นอกจากลําห้วยอูนแล้วยังมีแหล่งน้ํา
ธรรมชาติอีก เช่น ลําห้วยปลาหาง ห้วยวังอีเหลา ห้วยผักหนามฯลฯ และยังมีหนองน้ําอีก เช่น หนองซุง
แข้ หนองนาแซง หนองฟูาผ่าฯลฯ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันนออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
แบ่งเป็น 3 ฤดู 
 1.ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นตุลาคม รวมเวลา 4 – 5 เดือน 
ฝนท่ีตกส่วนมากเป็นฝนท่ีเกิดจากพายุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนท่ีเกิดจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสช่ัน ถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉล่ียปีละ 2 – 3 ลูก 
 2.ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์  รวม 4 เดือน ใน
ตอนต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นระยะเปล่ียนฤดู ระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว อาจมีฝนตก คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหนาวเย็นและแห้งพัดจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหนาวเย็น มีผลกระทบต่อดินฟูาอากาศในจังหวัดสกลนคร 
 3. ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม รวม
ระยะเวลา 3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกําลังลง ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้
และอ่าวไทย จะพัดมาแทนท่ี ได้รับแสงแดดกล้าสุดทําให้มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 

ลักษณะของดินโดยท่ัวไป สามารถจําแนกดินเป็นดังนี้ 
ช่ือ ลักษณะ ประโยชน์ ครอบคลุม

พื้นท่ี(ร้อยละ) 
พื้นท่ีพบ 

1.ดินชุดโพน
พิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ดินชุดโคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวปนกรวด
ลูกรัง เป็นดิน
ต้ืนมีการระบาย
น้ําค่อนข้างดี มี
ความอุดม
สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปาน
กลาง ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกรด
แก่ถึงกรด
เล็กน้อย 
เนื้อดินเป็นดิน
ร่วนค่อนข้าง
เป็นทราย เป็น
ดินลึกปานกลาง
ถึงลึกมาก มี
การระบายน้ํา
ค่อนข้างดี ดินมี
ความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า 
ปฏิกิริยาของดิน
เป็นกรดแก่ถึง
กรดเล็กน้อย 
 
 
 
 

เหมาะสําหรับ
ปลูกพืชไร่ เช่น 
มันสําปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
เหมาะสําหรับ
ปลูกพืชไร่ เช่น
มันสําปะหลัง 
และใช้ปลูกไม้
ยืนต้น 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ 
1,3,4,5,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ 
1,2,4,6,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ ลักษณะ ประโยชน์ ครอบคลุม
พื้นท่ี(ร้อยละ) 

พื้นท่ีพบ 

3.ดินชุดพิมาย เนื้อดินเป็นพวก
ดินเหนียว เกิด
จากการทับถม
ของตะกอนลํา
น้ํา ค่อนข้าง
ใหม่ บริเวณท่ี
พบเป็นท่ีราบน้ํา
ท่วม เป็นดินลึก
มาก มีการ
ระบายน้ําเลว 
ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติตํ่าถึง
ปานกลาง 
ปฏิกิริยาของดิน
เป็นกรดจัดถึง
เป็นกรด
เล็กน้อย 

ใช้ประโยชน์ใน
การทํานาบาง
แห่ง บางแห่ง
ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

10 พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ 
1,6,7,8,12,13 

4.ดินชุดสีทน เนื้อดินเป็นพวก
ดินร่วน เป็นดิน
ลึกมาก มีการ
ระบายน้ําเลว 
ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติตํ่า 
 

ใช้ประโยชน์ใน
การทํานา 

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

5.ดินชุดเพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนปนกรวด
ลูกรังเป็นดินต้ืน มี
การระบายนํ้า
ค่อนข้างเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์
ตํ่า ปฏิกิริยาเป็น
กรดจัดถึงเป็นกรด

ปานกลาง 

เหมาะสําหรับ
การทํานา 

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



ช่ือ ลักษณะ ประโยชน์ ครอบคลุม
พื้นท่ี(ร้อยละ) 

พื้นท่ีพบ 

6.ดินชุดน้ําพอง เนื้อดินเป็นพวก
ดินทราย เป็น
ดินลึกมาก มี
การระบายน้ํา
ค่อนข้างเลว ดิน
มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า 
ปฏิกิริยาเป็น
กรดแก่ถึงกรด
ปานกลาง 

ใช้ประโยชน์ใน
การปลูกพืชไร่ 
บางแห่งยังมี
สภาพเป็นปุา
เต็งรัง 

2 พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ 
1,7,8,12,13 

7.ดินชุด
เชียงใหม่ 

ดินเป็นพวกดิน
ร่วนมีการ
ระบายน้ํา
ค่อนข้างดี อาจ
มีน้ําท่วมขังเป็น
ระยะส้ันๆ ใน
ฤดูน้ําหลาก ดิน
มีความอุดม
สมบูรณ์ปาน
กลาง ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกรด
แก่ถึงกรดปาน
กลาง 

ใช้ประโยชน์ใน
การปลูกพืชไร่ 
และผลไม้บาง
ชนิด  

1 พื้นท่ีบางส่วนของหมู่ 1 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง เต็มพื้นที่ของต าบลสว่าง มีจ านวน 13 หมู่บ้าน 
  1. บ้านสว่าง 
  2. บ้านดอนกอย 
  3. บ้านบัวใหญ่ 
  4. บ้านคําประมง 
  5. บ้านบัวน้อย 
  6. บ้านนาซอน 
  7. บ้านโนนทรายทอง 
  8. บ้านโนนทรายคํา 
  9. บ้านบัวใหม่พัฒนา 
  10. บ้านสว่างพัฒนา 
  11. บ้านบัวทอง 
  12. บ้านโนนสําราญ 
  13.บ้านบัวทอง 
  
 จั ด ต้ั ง เ ป็ น  อ บ ต . ส ว่ า ง  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 3  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 4 0  ย ก ฐ า น ะ เ ป็ น                  
เทศบาลตําบลบัวสว่าง เมื่อ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 
 แบ่งเป็นสองเขตเลือกต้ัง จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน 
นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่าง จํานวน 1 คน 
 เขตเลือกต้ัง ท่ี 1 มีจํานวน 6 หมู่บ้านคือ  บ้านสว่าง หมู่ 1 , บ้านดอนกอย หมู่ 2 ,     
บ้านนาซอน หมู่ 6 , บ้านโนนทรายคํา หมู่ 7 , บ้านโนนสําราญ หมู่ 12,บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10 
 เขตเลือกต้ัง ท่ี 2 มีจํานวน 7 หมู่บ้านคือ บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3 , บ้านคําประมง หมู่ 4 ,  
บ้านบัวน้อย หมู่ 5 , บ้านโนนทรายทอง หมู่ 8 , บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9,บ้านบัวทอง หมู่ 11,บ้านบัว
หลวง หมู่ 13 
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3. ประชากร 
จ านวนครัวเรือนและประชากร 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากร

ชาย 
ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 

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

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

รวม 2,419 3,589 3,769 7,358 
 
  
 
  
4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน  4 แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน  1 แห่ง 
  โรงเรียนอาชีวศึกษา    จํานวน  1 แห่ง 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน  1 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         จํานวน  5 แห่ง 
 
 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านบัวใหญ่ จํานวน  1 แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน  2 แห่ง 
  อาสาสมัครสาธารณสุข  13 หมู่บ้าน  จํานวน  130 คน 
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ํา    ร้อยละ  100 
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 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 - ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ จํานวน 994 ราย 
 - ผู้พิการ การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ มีจํานวน 221 ราย 
 - ผู้ปุวยโรคเอดส์ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ตามโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีจํานวน 15 ราย 
 
 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
 การดําเนินงาน  
 1. สงเคราะห์เงินฌาปนกิจศพ แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต 
 2. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุท่ีปุวยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการ
ทํางานแบบบูรณาการ ร่วมกับเทศบาลตําบลบัวสว่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบัวใหญ่ 
เป็นประจําทุกเดือน 
  
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 มีเส้นทางหลักเข้าสู่อ าเภอ  2  เส้นทาง  คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน – อากาศ (ทางหลวง
จังหวัด สาย 3315 )  ระยะทาง  35  กิโลเมตร  และเส้นทางถนนลาดยางสายบ้านบัวใหม่ – บะฮี  - 
อ าเภอพรรณานิคม  ระยะทาง  30  กิโลเมตร   
 
 5.2 การไฟฟูา 
 ไฟฟ้าเข้าถึงท้ัง  13 หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ราษฎร เนื่องจากมีการสร้างท่ีอยู่อาศัยและขยายพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
 
 5.3 การประปา 
 มีประปาหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําของประชาชน 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการในเขตตําบลสว่าง 
 

ลําดับท่ี สถานประกอบการ จํานวน 
1 ร้านค้า 65 
2 ปั๊มน้ํามัน 2 
3 บ้านเช่า 14 
4 ร้านซ่อมรถ 7 
5 ตู้น้ํามันหยอดเหรียญ 10 
6 ร้านอาหารตามส่ัง 4 
7 ร้านขายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 3 
8 โรงสีข้าว 12 
9 ร้านก๋วยเต๋ียว 9 
10 ร้านขายส้มตํา 3 
11 ปั๊มหลอด 1 
12 ร้านติดกระจก 1 
13 เสาโทรศัพท์ 4 
14 ร้านกรอบรูป 1 
15 ฟาร์มเล้ียงหมู 10 
16 โรงทําขนมจีน 2 
17 ห้องเช่า 3 
18 ร้านเช่ือมเหล็ก 1 
19 ร้านสังฆภัณฑ์ 1 
20 ร้านขายเครื่องจักสาน 1 
21 ร้านเสริมสวย 5 
22 โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 1 
23 ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 2 
24 รีสอร์ท 1 
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ลําดับท่ี สถานประกอบการ จํานวน 
25 โรงกลึง 1 
26 ร้านขายรถยนต์มือสอง 1 
27 ลานตากข้าว 1 
28 ร้านขายวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร 1 
29 คลีนิค 4 
30 โรงผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง 4 
31 โรงงานผลิตกระเป๋า 2 
32 ร้านตัดเย็บกระเป๋า 1 
33 ร้านน้ํามัน 5 
34 โรงงานน้ําด่ืม 1 
35 ร้านจําหน่ายเนื้อหมู 1 
36 ร้านเช่าชุด 1 
37 ร้านอินเตอร์เน็ต 2 
38 ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 2 
39 โรงงานอุตสาหกรรม 1 
40 หอพัก 2 
41 ร้านขายดอกดาวเรือง 1 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 - วัด/สํานักสงฆ์   จํานวน   15  แห่ง 
 - ศาลปูุตา   จํานวน     1 แห่ง 
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน้ า 

  ลําน้ํา มีจํานวน   2   สาย  ท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําอูน,ลําปลาหาง และแหล่งน้ําอื่นๆ ได้แก่ 
 1.หนองหมาน้อย     15.หนองมะกิด 

2.หนองเปุง       16.หนองห้วยบอน 
 3.หนองสนมใหญ่    17.หนองกลางน้อย 

 4.หนองห้วยคําวังเปือย    18.หนองหวาย 
 5.หนองห้วยอีเหลา    19.หนองหญ้าแพรก 
 6.หนองนาบัว       20.หนองจาน 

7.หนองสนมน้อย             21.หนองเบ็น 
 8.หนองแวง     22.หนองหมาเถาะ 
 9.หนองปะกงุ        23.หนองเข่ือนขา 
 10.หนองคลอง     24.หนองฟูาผ่า 
 11.หนองซงุแข้     25.หนองห้วยวงันอง 
 12.หนองกุดหอย    26.หนองเลา 
 13.หนองหอย         27.หนองหน่อข่า 

14.หนองอูนหลง      
 
ป่าไม้  

1. ปุาทาม มีลักษณะเป็นทุ่งนา มีต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบในพื้นท่ีบ้านนาซอน  
หมู่ 6,บ้านโนนทรายคํา หมู่ 7, บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 10,บ้านโนนสําราญ หมู่ 12 

2. ปุาโคก (ปุาแดงหรือปุาแพะ)มีลักษณะต้นไม้ขึ้นไม่หนาทึบและมีหญ้าใบหนาขึ้น
ปะปน  อยู่ท่ัวไป พบในพื้นท่ี บ้านสว่าง หมู่ 1,บ้านดอนกอย หมู่ 2, บ้านบัวใหญ่ 
หมู่ 3, บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9 

3. ปุาชุมชน มีลักษณะเป็นปุาไม่ค่อยรกทึบ มีพืชท่ีเป็นอาหารได้ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล        
เช่นเห็ด ดอกกระเจียว หน่อไม้ เป็นต้น นับได้ว่าเป็นปุาท่ีอุดมสมบูรณ์มากใน
ท้องถิ่น    จึงเป็นแหล่งอาหารของประชาชน  พบในพื้นท่ี บ้านสว่าง หมู่ 1,   
บ้านดอนกอยหมู่ 2, บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3,บ้านบัวน้อย หมู่ 5 ,บ้านคําประมง หมู่ 
7, บ้านโนนทรายทอง     หมู่ 8,บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ 9,บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 
10 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
สาระส าคัญ 
  1.ความมั่นคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง ท้ังภายในและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  2. ความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ
ภายในประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประ.โยชน์ส่วนรวม 
    3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
    3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการมี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างจิตสํานึกของในชาติให้มีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า 
กระจายอํานาจและสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝ่ังทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดทําหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาการเขาเมืองท้ังระบบ 
 5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ 
 6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
กําลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
 7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พลังงานและน้ํา 
 8) ปรับกระวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น กําหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดําเนินงานและให้
ความสําคัญกับการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
  - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยทางการเงินการคลังและเสถียรภาพและสามารถบริการ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชน 
  - ส่งเสริมการค้าการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีสะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นท่ี และให้อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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- พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร 
 2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ภาคเกษตร 
  - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
  - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
  - พัฒนาสินค้าเกษตรกรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ภาคอุตสาหกรรม 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ภาคบริการ 
  - สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
  - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
  - ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 
  - ส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
  พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
  - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผุ้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ให้มีความหลากหลายเพื่อสนองตอบ
ผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสําคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับของท่ัวโลก สนับสนุน
ผู้ประกอบการเติมให้สามารถปรับตัวและความพร้อมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ๆและมาตรการ
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
  - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็ ง
เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
  - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชนให้เป็นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความเช่ือมั่นในพื้นท่ีชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังในด้านการ
ผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน 
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- พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นรากฐานการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสูง มีการ
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
  - พื้นท่ีเมืองศูนย์กลางการเจริญ พัฒนาเป็นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและน่าอยู่  
 ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเช่ือมโยงเมืองศูนย์กลางการเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง 
  
 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ด้านการขนสง่  ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีต้นทุนต ่า รวมทัง้พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกในการเดนิทางและการขนส่งสู่เมืองศนูย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ

และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงอากาศ
ยานและการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเช้ือเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพในพื้นท่ี อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนําไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมท่ีจะ
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมท้ังเช่ือมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ICT ท่ีเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงให้ ทันสมัยและกระจายท่ัวถึง  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการ
สร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการผลิต 
การศึกษาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  - ด้านการวิจัยและการพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20 : 80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มจํานวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหล่ือมลํ้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
  - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้าน
อาหาร ด้านส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังการปูองกันภัยในทุก
รูปแบบ 
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- ส่งเสริมบทบาทการเป็นประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท้ังในและนอกภู มิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลภาพ
ของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอํานาจต่างๆ 
  - เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ และให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนา ด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย์ 
  - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุพาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน 
รวมท้ังวางแนวทางปูองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
  - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ ต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุก
ในการสร้างความเข้าใจ ความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดี และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆของ
ประเทศไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการต้ังครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัย
เรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงงานและ (5) วัยผู้สูงอายุ 
 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริการจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ท่ัวถึงและการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง 
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรองรับ
คุณภาพรวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
 3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
 4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของ
สถาบันครอบคัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว 
สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงเป็นธรรมท้ังในด้านบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส และความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบประกันสุขภาพ 
ภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมลํ้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ
การกีฬาสุขภาพ 
 3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อ
เป็นรากฐานท่ีเข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบส่ือ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้ม
ความรู้เท่าทันส่ืโดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 
    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปกปูองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ ดําเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุก
ทําลายปุาอย่างเข้มงวด 
  - ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีปุาไม้บน
พื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
  - วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
  -เสริมสร้างความเข้มแข็งแลละความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ 
  - เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ํา ต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ําท่ีพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และการผันน้ํา และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะ
พื้นท่ี ตลอดจนการปรับองค์กรและกฎหมาย รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา 
  - พัฒนาและใช้พลังงานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  - กําหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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            - สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง 
 3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  - พัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้
เป็นแผนพัฒนาจังหวัดและพื้นท่ี 
  - สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อ
ต่อการพัฒนา 
  - เพิ่มศักยภาพเมืองด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย 
  - เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
  - พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
  - เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  - ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งเสริมการทําแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ 
 5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  
  - จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเส่ียงหรือเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม 
  - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการปรับปรุงระบบโครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบนริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  - ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหล่ือมลํ้า 
  - ปฏิรูปการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายท่ีเป็น
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
  - มุ่งเน้นการจัดทํางบประมาณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวต้ังและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํางบประมาณได้มากขึ้น 
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 2) ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
  - ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วน
อื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  - พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  - พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลัก  และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม 
ต้องสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  - วางกําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
  - สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้
มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
  - เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งต้ัง โยกย้าย 
  5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้มี่เกี่ยวข้อง 
  - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
 6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  - พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริการ 
  - พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทํา web-portal จัดทํา
ฐานข้อมูลงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
  - ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซต์และ
โทรศัพท์มือถือ 7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
  - การปรับปรุงปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออํานวยต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ 
  - เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้   
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  จากสถานการณ์ของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ 
ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนการพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว”มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”ของประเทศ 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป็นการกําหนตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. 
ได้จัดทําขึ้น”ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ(Trading 
and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
 1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0 
  1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อหัว(GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Captita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) 
  1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ตํ่ากวาร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 
ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
 3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
 4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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4.2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  4.3 ) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
  4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  4.5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
 5) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  5.2) ขจัดทุจริตคอรัปช่ัน 
  5.3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1)การส่งเสริมด้านการวิ จัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมี
บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรด
ให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงาน
และปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถ
เคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูง  และสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและ
มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มี
การขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ 
พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเลคทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียน 
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 1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาก
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับจําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําท้ัง
ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็น
การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการเป็นฐานการผลิตในการปูองกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิด
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกับ
เป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโต
ของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนด และ
จัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคอาเซียน 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนโลจิสติกส์และพลังงาน 
รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่นลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 
การเงินและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนทีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ัง
สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนในช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีการพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการยกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีพ มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงโดย (1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบการคลังด้านการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accuntability) (2) ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบกา ร
เรียนรู้โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกําลังคน ท้ังระบบการศึกษาต้ังแต่ระบบปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี 
 2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านการผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุท้ังใน
ด้านผลิตภัณฑืสุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหล่ือมลํ้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพเพื่อการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธรณสุข   บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานนาชาติ ท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการส่งเสริมสุขภาพ ( Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health In All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน                                                          
 2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผุ้
สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปอยู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ใน
ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ 
 3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
 3.1) การยกระดับรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง 
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การเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการ
ท่ีอยู่อาศัย แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3)  การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ท่ี
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing)  
 3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อก ารเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทํากินและยากจนท่ีได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ์ในท่ีดิน 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .......และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ
เข้าถึงกระวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า เช่น กฎหมายปุา
ชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 
 4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
 4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโช่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าขายชายแดน และการจัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าขายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบบ้าน รวมท้ังการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน
และการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                                                                                                      
 5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟื้นตัว บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดยการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรลุ่มน้ํา 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงร้างพื้นฐาน 
การท่องเท่ียว การประมง 
 5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกเพื่อส่ิงแวดล้อมและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน  และการสร้างพลังงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Supply Chain/Green Value chain) ส่งเสริมการทําเกษตรยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ 
 5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพชีวิตส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสียและของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 5.5)การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมอกับอาเซียน
และ        อนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ให้
ความสําคัญการปูองกันน้ําท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการปูองกันน้ํา
ท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยื ดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 
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 6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่นข้อมูลการประกวด
ราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอรัปช่ันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาค
ส่วนต่างๆในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จํานวนมาก และเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง                                                                                                                                                            
 
 
1.3 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 THAILAND 4.0 
   “Thailand 4.0 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก” พลวัตการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน 3 
กระแสหลัก คือ  
 1) Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงต่างๆเหล่านี้พร้อมกัน อาทิ 
  - กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการทํา
ธุรกิจ 
  - กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบ ทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
คนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น 
  - กระแส Commonization ท่ีเป็นเรื่องท่ีผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนท่ัว 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ท่ีสามารถแพร่ไปใน
ทุกภูมิภาคของโลกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
 2) Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์
และภูมิเศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวทําให้มีอํานาจต่อรองของประเทศท่ีอยู่ ในกลุ่มสมาชิกเป็น
อย่างดี 
 3) Localization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น สกลนครเป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดและเช่ือมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน 
 “Thailand 4.0” ประกอบด้วย 2 แนวคิดสําคัญ 
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1.”Strength from Within” คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within หรือการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคล่ือนอยู่ 3 ตัวคือ 
                                                                                                     
 - การยกระดับนวัตกรรม(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ    
 - การสร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven 
Proposition) 
 - การสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคล่ือนหลักอยู่ 3 ตัว คือ 
 ซึ่งท้ัง 3 กลไกนี้ต้องขับเคล่ือนไปพร้อมๆกัน นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth 
Engine 3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine,Productive Growth Engine และ 
Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปล่ียนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการ
สร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมท่ีสามารถ(Society 
with Competence) 
 2. “Connect to the Worldb” เมื่อภายในเข้มแข็งแล้วก็ต้องเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐีโลกและเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเช่ือมโยงภายนอก
(Connect the World) เป็นส่ิงท่ีต้องดําเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน คือ 
 2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
 2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
 2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก 
 เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเช่ือมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะ
ก่อให้เกิดการเติมเต็มพลบังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น 
การจ้างงานในท้องถิ่น และนําไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันการผนวก 
Domestic กับ Regional Economy เข้าด้วยกัน จะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT 
ในภาพที่เล็กลงมาซึ่งในส่วนนี้จะสอดรับแนวคิด “CLMVT As Our Home Market” ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลัง
ผลักดันอยู่ ผ่านการเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิด ท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชน
กับประชาชน สุดท้ายเป็นการเช่ือมโยง Regional Global Economy ขยายความเช่ือมโยงและเรียงร้อย 
ASEAN เข้าด้วยกันเพื่อเป็นพลังต่อรองกับส่วนอื่นๆของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางรัฐศาสตร์
และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้ 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) 
 วิสัยทัศน์ “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนาเส้นทางการค้าการท่องเท่ียวสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและจีนตอนใต้” 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. สังคมเข้มแข็ง 
 2. เกษตรก้าวหน้า 
 3. การค้ามั่งค่ัง 
 4. ท่องเท่ียวยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. การพัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
 3. การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ 
 4. การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ต าแหน่งการพัฒนา 
 1. เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 3. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด ( Positioning) 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2. การค้า การลงทุน 
  3. การพัฒนาการท่องเท่ียว 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเท่ียว” 
 พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจท่ี 1 บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ     พอเพียง 
  พันธกิจท่ี 2 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนใน
จังหวัด     สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  พันธกิจท่ี 3 กํากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ
      บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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  ค่านิยม (Value) 
  “อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกล” 
   อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
สกลนคร ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเช้ือสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือศรัทธาในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมท้ังข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจาก
ภูมิลําเนาอื่นๆ ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
 
   รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชน ท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักผูกพันกับจังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความ
เป็นสกลนคร 
 
   ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ี
อยู่อาศัยท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร การปฏิบัติหน้าท่ีการงาน การประกอบสัมมาชีพ เป็นการ
ทํางานด้วยหัวใจเพื่อจังหวัดสกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนและ
ปฏิบัติงาน ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องดีงาม กล้าทําในส่ิงถูกต้อง 
 เป้าประสงค์รวม (Goal) 
  “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
 ตัวชี้วัด 
  1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  5) การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การพัฒนาการค้าและการท่องเท่ียว 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 5.การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.1 มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 
 1.2 เป็นเมืองพฤษเวชมหานคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การพัฒนาการค้าและการท่องเท่ียว 
 2.1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
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 2.2 แหล่งท่องเท่ียว 3 ธรรม ของจังหวัดสกลนครเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
 2.3 จังหวัดสกลนครเป็นจุดเช่ือมการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3 มีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์เปล่ียนแปลงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 4.2 บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติการน้ําแล้ง 
อุทกภัย ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จากน้ํา ภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน 
 4.3 จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านน้ํา อากาศ  ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก้ไข ลดและขจัดมลพิษท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 4.4 เพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 5.1 มีการบริการประชาชนอย่างประทับใจ 
 5.2 มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนา 
 5.3 มีการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
   1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร                
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 
 “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. จัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟูา 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พานิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
 8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายการพัฒนา (เปูาประสงค์) 
 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างท่ัวถึง 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5. ส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 
 7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
 8. ประชาชนรู้รักสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
  1.3 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร  และ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
  1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
  2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
  2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
  2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
  3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง 
  3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4.2 การพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  5.5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
  5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
    
2.1 วิสัยทัศน์ 
 “ ตําบลสว่างน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม” 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว เกษตรกรรม 
 2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม 
 2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
2.3 เป้าประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
 5. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ  
 8. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว์ 
 10.เพื่อให้มีการส่งเสริมและบํารุงสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
 11. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 12. เพื่อให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 13. เพื่อให้มีการจัดทําผังเมือง 
 14. เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสารณภัย 
 15. เพื่อให้มีการบริการประชาชน 
 16. เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 17.เพื่อให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18. เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่น 
 19. เพื่อให้มีการจัดหาและพัฒนารายได้ 
 20. เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
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2.4 ตัวชี้วัด 
 1.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างพอเพียง 
 2.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 3.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
 5.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่ม 
 8.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและ
ปศุสัตว์ 
 10.ร้อยละของหมู่บ้านท่ีได้รับการส่งเสริม จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจสวนสาธารณะ 
 11.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดล้อม 
 12.ร้อยละของประชากรท่ีมีความสะดวกในการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 13.ร้อยละของหมู่บ้านท่ีได้จัดการทําผังเมือง 
 14.ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปูองกันและ         
 บรรเทาสาธารณภัย 
 15.ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการบริการ  
 16.ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 17.ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18.ร้อยละของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
 19.ร้อยละของการจัดหาและพัฒนารายได้ 
 20.ร้อยละของการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1.ประชาชนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 2. ประชาชนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 
 3. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 5. ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 
 6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 7. ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพเพิ่ม 
 8. ประชาชนได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 
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9. ประชาชนได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 
 10. มีการส่งเสริมและบํารุงสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะเพิ่ม
มากขึ้น 
 11. มีการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 12. เพื่อให้มีการสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคปการ
เพิ่มข้ึน 
 13. เพื่อให้มีการจัดทําผังเมืองเพิ่มข้ึน 
 14. เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันละบรรเทาสาธารณภัย
 เพิ่มข้ึน 
 15. เพื่อให้มกีารบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
 16. เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มข้ึน 
 17. เพื่อให้การส่งเสริมประชาธิปไตยแลกระบวนการทางสังคมเพิ่มข้ึน 
 18. เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพิ่มข้ึน 
 19. เพื่อให้มีการจัดหาและพัฒนารายได้เพิ่มข้ึน 
 20. เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานอื่นเพิ่มข้ึน 
 
2.6 กลยุทธ์ 
 1. การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
 2. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ยากจน 
 4. การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรค 
 5. การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 8. การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
 10. จัดให้มี ส่งเสริม และบํารุงสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
 11. การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 12. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 13. การจัดทําผังเมือง 
 14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 15. การบริการประชาชน 
 16. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 17. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม 
 18. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
อื่น 
 19.การจัดหาและพัฒนารายได้ 
 20. การพัฒนาองค์และบุคลากร 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบ
การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธารณสุข ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง  
 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว เกษตรกรรม พัฒนาด้านอาชีพให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มข้ึน พัฒนาด้านเกษตรกรรมอินทรีย์  
 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม เน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง มีระบบลดขยะจากแหล่งกําเนิดและมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดย
ได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
๒.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบัวสว่าง มุ่งพัฒนา 4 ด้าน  
ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรมการพัฒนา การ
ท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลตําบลบัวสว่าง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน(Weakness)  
จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายในท่ี
เป็นจุดแข็งและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัยต่างๆ 
ดังนี ้ 
๑. มีการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น  
๒. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
๓. มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบตามกรอบอัตรา
กาลังอย่างเหมาะสม  
๔. มีการพัฒนาและจัดหาวัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  
๕. มีแนวทางพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะข้อมูลท่ีนํามาใช้ประกอบ
ในการวางแผนพัฒนาตําบลเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายในท่ี
เป็นจุดอ่อนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัยต่างๆ 
ดังนี ้ 
๑. งบประมาณในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชนมีไม่เพียงพอ  
๒. บุคลากรในองค์กรยังมีไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง
ทําให้มีการปฏิบัติงานในส่วนท่ีไม่ครบตามกรอบ
อัตรากําลังทําให้มีการปฏิบัติงานในส่วนท่ีไม่ใช้งาน
เฉพาะตําแหน่งมีการดําเนินการมีความล่าช้าและท่ีเส่ียง
ต่อความผิดพลาด  
๓. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
๔. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล , ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบยังไม่ท่ัวถึงและเพียงพอ  



ประชาชนโดยผ่านรูปแบบของประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมในระดับตําบล  
๖. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท่ีก้าวไกล  
๗. กระบวนการบริหารงานภายในองค์กรมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  
๘. มีการให้บริการประชาชนท่ีหลากหลาย เช่นการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล, การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร,การให้บริการส่ือวารสารส่ิงพิมพ์ 
  
 

๕. มีการแทรกแซงอํานาจในการบริหารงานภายใน
องค์กร  
๖. การให้งบประมาณในการอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องยังไม่สามารถท่ีจะดําเนินการได้เท่าท่ีควร
เนื่องจากอาจอยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีต้องพัฒนาส่งเสริมแต่
อาจขัดกับระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณ  
๗. ประชาชนประสบภาวะหนี้สินและมีฐานะยากจน  
 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  
  
(ปัจจัยภายนอก) โอกาส (Opportunity)  

 
ข้อจ ากัด (Threat)  

จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาสและมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน มีปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
 
๑. มีการกระจายอํานาจและงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  
 

จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่
เป็นข้อจากัดและมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน มีปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้  
 
๑. ภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนเพิ่มข้ึนจาก พรบ. การ  
กระจายอํานาจยังไม่สามารถตัดสินใจดําเนินการได้ 
เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมายบางประการ  

 
๒. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด , ปัญหาสังคม , ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัย , การรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
๓. สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น  
 

๒. ความไม่มั่นคงของระบบการเมืองการปกครอง  
และความขัดแย้งทางความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การเมืองการปกครองในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการ  
พัฒนาในภาพรวมของประเทศ  
 
 
3. ปัญหาสังคมและภัยสังคมท่ีเกิดจากความเจริญ  
ทางวัตถุ  
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
 แม้ว่าเทศบาลตําบลบัวสว่าง จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่
ข้อเท็จจริงท่ีว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน ยังผลให้ประชาชน
และท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี เทศบาลตําบลบัวสว่าง จึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงและ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาแต่ละด้าน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  
๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  



 เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเมือง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในเขตพื้นท่ีมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท้ังทางด้านการประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังยังคงต้องมีการสร้าง
ศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้นาและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีความจาเป็นท่ีต้องดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างสมดุลโดยใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคล่ือนส าคัญ  
๒) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 การประเมินสถานการณ์ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปล่ียนไป ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศท้ังทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทาให้พบปัญหา เช่น เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่
เหมาะสม การใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน ์ปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขยังคงพบ
ปัญหาในหลายด้าน ท้องถิ่นจึงยังต้องดาเนินการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหา รวมถึงการ
สร้างสุขนิสัย เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพให้ประชาชนในท้องถิ่น ส่วนในด้านการศึกษา 
ท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นท่ี ซึ่งยังคงมีความต้องการในการพฒันา ยกระดับ
การศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น การพัฒนาสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น การ
ส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ต้องมีการส่งเสริมการรวมตัว รวมกลุ่ม การประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลจนถึงชุมชน รวมท้ังยงั 
 
ต้องมีการสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้นาและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ปัญหาขยะ การ
จัดการขยะในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้องถิ่นจึงต้องมีการบริหาร
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ประชาชนเกิดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดทาปุ๋ยจากการ
คัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 จากการประเมินพบว่า ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่สะดวกและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
ของสังคม ถนนท่ีมีอยู่บางแห่งชารุดเสียหาย ถนนเพื่อการเกษตรยังไม่ได้รับการปรับปรุง บางพื้นท่ีไม่มี
ท่อระบายน้า ปัญหาส่ิงสาธารณูปโภคในชุมชนท่ีมีผลต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึง
ความไม่เพียงพอของบริการสาธารณะ เช่น น้าประปา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ในบางพื้นท่ียังไม่
ครอบคลุม จากการประเมินสถานการณ์ของโครงสร้างพื้นฐานแสดงว่ายังมีความจาเป็นต้องลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐานให้มีเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว 
เพื่อส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ของโครงสร้างพื้นฐานแสดงว่ายังมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้
มีเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจโดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 
๕) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีตี  



ในการดาเนินงานของท้องถิ่นยงัต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการทางานและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐท่ีให้ความสําคัญกับการส่งเสริม ธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ท้องถิ่นจึงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม และเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในการบริหารงาน
ของท้องถิ่น  
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  
การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อพัฒนา  
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีในตําบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 

  1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการเกษตร 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

 
 

4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดี 
 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองช่าง 
กองคลัง 

 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 14 แผนงาน 3 หน่วยงาน  
 
   
 
 

 
   



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

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

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

เกษตรกรรม มีรายได้เพิม่ขึน้

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

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

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

ความยากจนตามแนวทาง ยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

งบประมาณ

60



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

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

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

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

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

เกษตรกรรม มีรายได้เพิม่ขึน้

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

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

อาชีพและเพิม่รายได้ มีรายได้เพิม่ขึน้

งบประมาณ

61



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

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

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

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

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

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

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

ประชาชนคัดแยกประเภท
ขยะได้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

62



ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

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

และส่ิงปฏิกูล ต.สว่าง บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

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

ขยะใหถู้กประเภท บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

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

ครัวเรือน บริหารจัดการขยะและส่ิง ได้รับบริการ ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

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

บอ่ทิง้ขยะ บริหารจัดการขยะและส่ิง ก่อสร้าง ขยะและส่ิงปฏิกลู เทศบาล

ปฏิกูล มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

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

ปฏิกูล การปรับปรุง มีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น

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

ส่ิงแวดล้อม ในการบริหารจัดการ ที่เข้าร่วมกจิกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาล

อนรัุกษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการทอ่งเทีย่วและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

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

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

มาจากพระราชด าริ สมเด็จ ในการบริหารจัดการ ที่เข้าร่วมกจิกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาล

พระรัตนราชสุดา สยามบรม อนรัุกษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ราชกุมารี(อพ.สธ) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

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

นา่มอง น่ามอง

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

ทอ่งเทีย่ว ต.สว่าง เพิ่มมากขึ้นย่ิงขึ้น

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

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

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

ต.สว่าง ออก าลังกาย และจัด เกีย่วกบัสุขภาพ

กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาพกาย 

สุขภาพจติแข็งแรง

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

สนบัสนนุ จ านวนต้นไม้มากขึ้น

ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

66
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

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

ย่ิงขึน้

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

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

เข้ารับการอบรม สัมมนา ทต.บวัสว่างมีประสิทธิภาพ บคุลากรทีไ่ด้รับ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

ในการท างาน การอบรม ในการท างาน
มากย่ิงขึน้

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

ส่ิงพมิพต่์างๆ ได้รับได้รับความรู้ข่าวสาร ทีไ่ด้รับบริการ ความรู้ ข่าวสาร เทศบาล

วารสาร เอกสารใหค้วามรู้ มากย่ิงขึน้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

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

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

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

สะดวกรวดเร็ว สะดวกรวดเร็วขึน้

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

หนว่ยงานอื่น หนว่ยงานอื่นๆ
มากย่ิงขึน้

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

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

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

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

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

ความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาสัมพนัธ์ ของเทศบาล
เทศบาล ประชาชน จากเทศบาล มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

ของเทศบาล

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

งบประมาณ
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  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

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

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

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

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

บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

ทีก่่อสร้าง

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

มากย่ิงขึน้

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

มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

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

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

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

จัดการองค์กร ทีจ่ัดซ้ือ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

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

การจัดการประชุม งานกิจกรรมต่างๆ จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

73

งบประมาณ



111 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัปลัด เพือ่พฒันาการบริหาร 1 ปี  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนปี การบริหารจัดการ ส านกัปลัด
จัดการองค์กร งบประมาณ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

งบประมาณ



เอนกประสงค์ จัดการองค์กร อ่านบตัร มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

งบประมาณ

75



มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

มากย่ิงขึน้

76



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

จัดการองค์กร ลอคเกอร์ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

ของชุมชน และบรรเทา มากย่ิงขึน้
สาธารณภัย

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

เข้มแข็ง ความสงบ ระเบยีบ ปลอดภัย
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

เข้มแข็ง ความสงบ ระเบยีบ ปลอดภัย
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

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

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

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

งบประมาณ
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ฝุายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง เข้มแข็ง ความสงบ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ระเบยีบ ปลอดภัย เทศบาล
ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

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

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

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

งบประมาณ



มากย่ิงขึน้

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

ของชุมชน มากย่ิงขึน้

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

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

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

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

มากย่ิงขึน้

138 โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกุ้ภัย (FR) เพือ่เพิม่พนูความรู้และ ผู้เข้ารับการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ ผู้ปฏิบติัหนา้ที่ ส านกัปลัด
เพิม่ประสิทธิภาพในการ อบรม 6 คน การอบรม กู้ชีพกู้ภัย มีความรู้

ท างานของพนกังาน และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
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กู้ชีพกู้ภัย ในการท างานมาก

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

มากย่ิงขึน้

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

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

มากย่ิงขึน้

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

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

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

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

เกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ เกีย่วกบักฏหมายต่างๆ

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

ระบอบประชิปไตย
มากย่ิงขึน้

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

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

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

ต าบลมากย่ิงขึน้ มากย่ิงขึน้

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

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

ต าบล มากย่ิงขึน้

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

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

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

ปอูงกันยาเสพติด

ยาเสพติด

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

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

ยาเสพติด กิจกรรม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึน้

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

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

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

ปลอดภัยเพิม่ขึน้

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

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

และทรัพย์สินมากย่ิงขึน้ กล้อง cctv และทรัพย์สิน
มากย่ิงขึน้

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

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

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

ผังเมืองและ
จัดระเบยีบ

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

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

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

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

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

งบประมาณ
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4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

งบประมาณ

91



  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน

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

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

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

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

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

92
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

176 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํ 7 สะดวกรวดเร็ว 120 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางหลังโรงเรียนบา๎นโนนทรายค า รวดเร็วขึน้

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
177 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง

บา๎นโนนทรายทอง  หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึน้

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

179 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 440,000 440,000 440,000 440,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายทอง  หมูํ 8 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายประสาตร ถาวร ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายวิชัย โพธินี

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดวํา หนวํยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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180 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา  หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

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

182 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา  หมูํ 9 สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายไกวสนกุถึง นานายทกัษิณ รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

185 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 330,000 330,000 330,000 330,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา  หมูํ 10 สะดวกรวดเร็ว 150 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎น น.ส.วีระยา ถึง บา๎น น.ส.เข็มทอง รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

188 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง  หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากวัดบวัทองวนาราม - ถนนเส๎นทาง รวดเร็วขึน้
บา๎นบวัใหญํ บา๎นเชิงชุม

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

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

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

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

191 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ
บา๎นโนนส าราญ  หมูํ 12 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
จากศาลาประชาคม ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางคณาพร

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

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

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

รวดเร็วขึน้

99

งบประมาณ



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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

195 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง  หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายโอภาส อุสาพรม ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนางทองจันทร์ ค าทองไชย
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196 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวําง  หมูํ 1 สะดวกรวดเร็ว 300 เมตร สัญจรสะดวก
ทางเข๎าวัดพทุธาวาส ถึง หลังเมรุ รวดเร็วขึน้

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

198 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ระยะทางถนน  - 310,000 310,000 310,000 310,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย  หมูํ 2 สะดวกรวดเร็ว 140 เมตร สัญจรสะดวก
หนา๎บา๎นนายดํอง ปคุีณ รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

204 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 33,000 33,000 33,000 33,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 15 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นหลังศูนย์พฒันาเด็กเล็กหลังเกํา รวดเร็วขึน้
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205 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
จากบา๎นนางร าไพ ผาพรม ถึง บา๎น รวดเร็วขึน้
นางศิริวรรณ ทรงหาค า

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

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

213 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นค าประมง หมูํ 4 จากบา๎น สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นายมนตรี สอนวงษา ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายบญุเติม นนทะมาตย์

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

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

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

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

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

217 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 220,000 220,000 220,000 220,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํ 6 จากบา๎นนายประมวล สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงบา๎นนายบญุเรือง รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

224 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํ 9 จาก สะดวกรวดเร็ว 70 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางเทยีมใจ สุดเป ้ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายนาททีอง ชาติผา
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225 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 700 เมตร สัญจรสะดวก
นานายสาคร ถึง ส านกัสงฆ์ดอนแก๎ว รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

228 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 132,000 132,000 132,000 132,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 60 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายวิสิทธ์ิศักด์ิ ถึง บา๎นนายสุภาพ รวดเร็วขึน้
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229 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายอุทยั ถึง โรงปุย๋ รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

232 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 50 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนางกุมาลี ถึง บา๎นนายวิฑูรย์ รวดเร็วขึน้
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233 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 154,000 154,000 154,000 154,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นสวํางพฒันา หมูํ 10 จาก สะดวกรวดเร็ว 70 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นนายสาคร ถึง บา๎นนายปราโมทย์ รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

240 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ข๎างบา๎นนายสกล ถึง รวดเร็วขึน้
ส านกัสงฆ์บวัทองวนาราม
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241 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
เชื่อมระหวํางหมูํบา๎นบา๎นบวัทอง หมูํ 11 สะดวกรวดเร็ว 5,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง บา๎นดอนกอย หมูํ 2 รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้
245 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
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บา๎นบวัใหญํ หมูํ 3 สะดวกรวดเร็ว 200 เมตร สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

273 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 จากนานายไอพษิ สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง สถานสูีบน้ า รวดเร็วขึน้
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274 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นดอนกอย หมูํที ่2 จากหนองครอง สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึง นานายสาคร รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

277 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 3,000 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางวัดสันติสังฆาราม รวดเร็วขึน้
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278 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
บา๎นครูเยาวลักษณ์ ถึง บา๎นนางสมจิตร รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

281 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายณัฐดาบฟา้  ถึง นานายส าเนยีง รวดเร็วขึน้
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282 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 170,000 170,000 170,000 170,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหญํ หมูํที ่3 สะดวกรวดเร็ว 340 เมตร สัญจรสะดวก
เส๎นทางบอํขยะเกํา ถึง นานายสมร รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

285 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
จากบวัแก๎วธาน ีถึง สามแยกสวนนายสมาน รวดเร็วขึน้
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286 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวันอ๎ย หมูํที ่5 สะดวกรวดเร็ว 400 เมตร สัญจรสะดวก
จากนานายส าเนยีง ถึง นานายทนิกร รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

293 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 100 เมตร สัญจรสะดวก
บริเวณหลังคลองสํงน้ าสามแยก ถึง รวดเร็วขึน้
บา๎นนายสมาน
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294 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นนาซอน หมูํที ่6 สะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร สัญจรสะดวก
นานายมงคล ถึง หนองตาสาลี รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

297 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 นานางกาวน ถึง สะดวกรวดเร็ว 1,500 เมตร สัญจรสะดวก
นานายประสาท รวดเร็วขึน้
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298 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นโนนทรายค า หมูํที ่7 จากสถานสูีบน้ า สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
ถึงค าวังเปอืย รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

301 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 600 เมตร สัญจรสะดวก
นานายทกัษิณ ถึง นานายประจวบ รวดเร็วขึน้
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302 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 125,000 125,000 125,000 125,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัใหมํพฒันา หมูํที ่9 จาก สะดวกรวดเร็ว 250 เมตร สัญจรสะดวก
วัดปา่บญุไสว ถึง นานายสมพร รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

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

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

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

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

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

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

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

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

329 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 สะดวกรวดเร็ว 500 เมตร สัญจรสะดวก
นานางนคิม ถึง นานางเถาว์ รวดเร็วขึน้
(บริเวณวังอีเหลา)
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330 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมระหวําง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
หมูํบา๎นในเขตต าบลสวําง สะดวกรวดเร็ว 5,000 เมตร สัญจรสะดวก

รวดเร็วขึน้

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

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

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

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

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

รวดเร็วขึน้

134

งบประมาณ



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

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

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

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

337 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจร ถนนยาว  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางของถนน ประชาชนมีการ กองชําง
ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา สะดวกรวดเร็ว 2,000 สัญจรสะดวก
บา๎นค าประมง หมูํ 4 บา๎นนายเชิดชัย ถึง เมตร รวดเร็วขึน้
ถนนสายบวัทอง - ดอนกอย
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

เมตร

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

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

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

งบประมาณ

138



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

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

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

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

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

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

งบประมาณ

139



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

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

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

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

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

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

140

งบประมาณ



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

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

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

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

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

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

งบประมาณ

141



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

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

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

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

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

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

142

งบประมาณ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เมตร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบประมาณ

148



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

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

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

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

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

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

149

งบประมาณ



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

151

งบประมาณ



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

408 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า เพือ่ใหม๎ีการระบายน้ า ระยะทาง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง มีการระบายน้ า กองชําง
บา๎นบวัหลวง หมูํที ่13 ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม 300 . รํองระบายน้ า ดีย่ิงขึน้
จากบา๎นนางเพดิ ถึง บา๎นนายเกํง เมตร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา๎นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

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

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

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

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

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

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

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

เมตร

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

เมตร

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

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

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

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

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

ท้าการเกษตร 4 ไร่ ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

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

ท้าการเกษตร ทีขุ่ดลอก ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

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

ท้าการเกษตร 4 ไร่ ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

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

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

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

ท้าการเกษตร ยาว 200 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 60,000 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

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

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

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

ท้าการเกษตร ยาว1400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 10,000 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว140 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 7,200 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 40 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

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

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

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

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 4,800 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 12,000 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 80 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

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

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

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

ท้าการเกษตร ยาว 150 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 1 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 22,500 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 400 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจุ 360,000 ลบ.ม.

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

ท้าการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

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

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

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

ท้าการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ท้าการเกษตร
ลึก 3 เมตร เพิม่ขึน้

ความจ ุ360,000 ลบ.ม.

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

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

434 โครงการขุดลอกหว้ยอูนหลง เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ  45,000 ลบ. ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

435 โครงการขุดลอกหว้ยบอนตอนล่าง เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ  45,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

436 โครงการขุดลอกหนองสนม เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 45,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

437 โครงการขุดลอกหว้ยหมากเม้ย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 10 เมตร  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 มีแหล่งน้า้ ยาว 2,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 60,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

438 โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 50 เมตร  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 150,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

439 โครงการขุดลอกปลาดุก เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 20 เมตร  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 60,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

440 โครงการขุดลอกหนองฟา้ผ่า เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 20 เมตร  - 360,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 150 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 9,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

441 โครงการขุดลอกหนองหวาย เพือ่ใหป้ระชาชน 50 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 100 เมตร ทีขุ่ดลอก แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 15,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

442 โครงการขุดลอกล้าหว้ยสายต้นไฮ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 6 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 เนือ้ที่ เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ยาว 1,000 เมตร ทีขุ่ดลอก มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ลึก 3 เมตร ท้าการเกษตร
ความจุ 15,000 ลบ.ม. เพิม่ขึน้

443 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
ล้าหว้ยแคน บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

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

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

444 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
นานายบนิ บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

445 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
นานายพวง บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

446 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยค้าไร่ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

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

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

447 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

448 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

449 โครงการซ่อมแซมฝายค้าเล้ียงควาย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

167

งบประมาณ



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

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

450 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยเตย เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

451 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นล้าน้า้อูน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง เพือ่ใหป้ระชาชน กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 มีแหล่งน้า้ ของฝาย มีแหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

452 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ล้าหว้ยบอนตอนบน มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

168
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

453 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยไผ่ เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

454 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ล้าหว้ยบอนตอนล่าง มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ที ่9 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

455 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ตอนล่าง นานายเข็มพร มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

169
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

456 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
ตอนล่าง ใต้สะพาน มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

457 โครงการก่อสร้างฝายหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
นานายเฉลียว มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

458 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นหว้ยบอน เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 10 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
นานายสุริยา มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้
บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

170
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

459 โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

460 โครงการปรับปรุงฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
หนองจอก บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

461 โครงการปรับปรุงฝายน้า้ล้น เพือ่ใหป้ระชาชน กว้าง 15 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความกว้าง ประชาชนมี กองช่าง
หนองหวาย บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 มีแหล่งน้า้ ของฝาย แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

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

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

462 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองปะแก่น บา้นสว่าง หมู่ที ่1 มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

463 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองซุงแข้ บา้นนาซอน หมู่ที ่6 มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

464 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่ใหป้ระชาชน ปรับปรุง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
หนองหวาย บา้นโนนส้าราญ มีแหล่งน้า้ 1 คร้ัง ปรับปรุง แหล่งน้า้
หมู่ที ่12 ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

เพิม่ขึน้

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

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

465 โครงการพฒันาแหล่งน้า้เพือ่ เพือ่ใหป้ระชาชน พฒันาแหล่งน้า้  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ใช้ประโยชนค์รบวงจร มีแหล่งน้า้ 1 แหง่ แหล่งน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีพ่ฒันา ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

466 โครงการสูบน้า้ด้วยพลังงาน เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 6,540,000 6,540,000 6,540,000 6,540,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
แสงอาทติย์จากแหล่งน้า้บาดาล มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

467 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

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

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

468 โครงการธนาคารน้า้ใต้ดิน เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

469 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วม  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
มีแหล่งน้า้ โครงการ 13 หมู่บา้น หมู่บา้น แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีเ่ข้าร่วม ท้าการเกษตร
โครงการ เพิม่ขึน้

470 โครงการขุดลอกแหล่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชน ขุดลอกแหล่งน้า้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง มีแหล่งน้า้ 1 แหง่ แหล่งน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ทีขุ่ดลอก ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

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

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

471 โครงการก่อสร้างฝาย เพือ่ใหป้ระชาชน ก่อสร้างฝาย 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนฝาย ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง มีแหล่งน้า้ ทีก่่อสร้าง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร
เพิม่ขึน้

472 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบระปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น ในเขต ต.สว่าง อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค

ก่อสร้าง อย่างทัว่ถึง

473 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบระปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น ในเขต ต.สว่าง อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค

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

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

474 โครงการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ซ่อมแซมระบบประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนระบบ ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ระบบประปา ทอ่เมนประปา อุปโภค 1 แหง่ ประปาที่ อุปโภค
ในเขตต้าบลสว่าง ซ่อมแซม อย่างทัว่ถึง

475 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ทอ่เมนยาว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง อุปโภค 500 เมตร ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

476 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 1,000 เมตร  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
หมู่บา้น บา้นสว่าง หมู่ที ่1 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค

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

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

477 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ เคร่ืองกรองน้า้  - 50,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ระบบประปาหมู่บา้น อุปโภค 1 เคร่ือง กรองน้า้ อุปโภค
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 ทีติ่ดต้ัง อย่างทัว่ถึง

478 โครงการขยายทอ่เมนประปาหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 500 เมตร  - 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

479 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง 1,000 เมตร  - 70,000 70,000 70,000 70,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 อุปโภค ของทอ่เมน อุปโภค
จากบา้นนายสมาน ถึง นานายสุริยา อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

480 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบประปา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ขุดเจาะบอ่บาดาลเพือ่เปน็แหล่งผลิต อุปโภค 1 แหง่ ระบบประปา อุปโภค
น้า้ประปา บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 ทีป่รับปรุง อย่างทัว่ถึง

481 โครงการขยายเขตทอ่เมน เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 อุปโภค 2,000 ของทอ่เมน อุปโภค

เมตร อย่างทัว่ถึง

482 โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 อุปโภค 2,000 ของทอ่เมน อุปโภค
บวัแก้วธาน ีถึง ทต.บวัสว่าง เมตร อย่างทัว่ถึง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

483 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ปรับปรุงระบบประปา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 อุปโภค 1 แหง่ ระบบประปา อุปโภค

ทีป่รับปรุง อย่างทัว่ถึง

484 โครงการปรับปรุง ขยายเขต เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ ระยะทาง  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว ประชาชนมีน้า้ กองช่าง
ทอ่เมนประปา บา้นบวัหลวง หมู่ 13 อุปโภค 2,000 เมตร ของทอ่เมน อุปโภค

อย่างทัว่ถึง

485 โครงการก่อสร้างสถานสูีบน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

486 โครงการก่อสร้างบา้นพกั เพือ่ใหพ้นกังานสูบน้า้ บา้นพกั 1 หลัง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน พนกังานมีทีพ่กั กองช่าง
พนกังานสูบน้า้ สถานสูีบน้า้ มีทีพ่กั สามารถปฏิบติั บา้นพกั ปฏิบติัหนา้ที่

หนา้ทีไ่ด้เต็ม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ มากย่ิงขึน้

179

งบประมาณ



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

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

487 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นสว่าง หมู่ที ่1 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
488 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นดอนกอย หมู่ที ่2 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
489 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นค้าประมง หมู่ที ่4 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
490 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นนาซอน หมู่ที ่6 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง

180

งบประมาณ



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

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

491 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ระบบสถานสูีบน้า้ด้วยพลังงานไฟฟา้ แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้
บา้นโนนทรายค้า หมู่ที ่7 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
492 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

ในเขตต้าบลสว่าง แหล่งน้า้ท้าการเกษตร คลองที่ แหล่งน้า้
ขยาย ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
493 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

คลองส่งน้า้ ในเขตต้าบลสว่าง แหล่งน้า้ท้าการเกษตร คลองส่งน้า้ แหล่งน้า้
ทีป่รับปรุง ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
494 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง

บา้นสว่าง หมู่ 1 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร คลองส่งน้า้ แหล่งน้า้
ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

181

งบประมาณ



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

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

495 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร สถานสูีบน้า้ แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

496 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายไอพษิ ถึง นานายเปิน่ ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
497 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นดอนกอย หมู่ 2 ขยายเขต แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากบา้นค้าประมง หมู่ 4 ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
498 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นค้าประมง หมู่ 4 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายไพวรรณ์ ถึง ท้าการเกษตร
นานายประมง อย่างพอเพยีง

182

งบประมาณ



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

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

499 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้

ท้าการเกษตร
อย่างพอเพยีง

500 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายดี ถึง  หว้ยเตย ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
501 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
จากนานายดี ถึง  นานางยม ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง
502 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง

บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายวิโรจน ์ถึง นานายระไวย์ ท้าการเกษตร

อย่างพอเพยีง

183

งบประมาณ



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

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

503 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายทอง หมู่ 8 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายสิม ถึง นานายสลัด ท้าการเกษตร

504 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายแจ่มจันทร์ ถึง นานายสมัย ท้าการเกษตร

505 โครงการขยายเขตคลองส่งน้า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 แหล่งน้า้ท้าการเกษตร ของคลอง แหล่งน้า้
นานายประสิทธิชัย ถึง นานายสมชัย ท้าการเกษตร

506 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ของการขยาย ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

507 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ของการขยาย ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

184

งบประมาณ



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

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

508 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 20 จุด ติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

509 โครงการติดต้ังไฟฟา้โซล่าเซลล์ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 20 จุด ติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

510 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 550 เมตร  - 190,000 190,000 190,000 190,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ถึง บา้นหนองหวาย ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(ต.วังยาง)

511 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 550 เมตร  - 190,000 190,000 190,000 190,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ถึง บา้นหนองหวาย ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(ต.วังยาง)

512 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 30 จุด  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

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

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

513 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง 200 เมตร การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนางลา ถึง นานายอนนัต์

514 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 20 จุด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

515 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายอุบล ถึง บา้นนายคันที

516 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายมลไพร ถึง บา้นนายอ่อนสี

งบประมาณ

186



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

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

517 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายขวัญมา ถึง
บา้นนายไพรวัลย์

518 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนางสาวอัญชนา ถึง
บา้นนายปรีชา

519 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายเหรียญ ถึง 
นานายประสิทธ์ิศักด์ิ

งบประมาณ

187



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

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

520 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

521 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายเหรียญ ถึง 
นานางสมจิตร

522 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายณัฐดาบฟา้ ถึง 
นานายส้านยีง

523 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายศิริศักด์ิ ถึง นานายธงชัย 

งบประมาณ

188



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

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

524 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 5,000 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
ส่องสว่างข้างทาง บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ถึง บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ 9

525 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นค้าประมง หมู่ 4 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายเชิดชัย ถึง หนองค้าผีเผด

526 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 20 จุด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นค้าประมง หมู่ 4 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

527 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายยอด ถึงนานายบญุน้า

189

งบประมาณ



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

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

528 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายยุทธศิลป ์ถึงบา้นนายนมิิตร
ประชาชนมี กองช่าง

529 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต
บวัแก้วธาน ีถึง นานายสมาน

530 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานางทรีุ ถึง นานายประสิทธ์ิ

531 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายแสวง ถึง นานายเลย

190

งบประมาณ



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

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

532 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายแสวง ถึง นานายสัมฤทธ์ิ

533 โครงการขยายไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 หนา้บา้นนายยอด ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ถึง นานายบญุยงค์ 

534 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,500 เมตร  - 225,000 225,000 225,000 225,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หนา้บา้นนายยอด ถึง 
นานายบญุยงค์

535 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,500 เมตร  - 375,000 375,000 375,000 375,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายเรืองฤทธ์ิ ถึง นานายทวี 
ถึง นานายเวช

191

งบประมาณ



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

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

536 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายธานนิทร์ ถึง 
บา้นนายประจักษ์

537 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

สนง.ทต.บวัสว่าง ถึง นานายยอดชาย
กองช่าง

538 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 70 เมตร  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ระยะทาง ประชาชนมี

บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสีทน ถึง บา้นนายเสง่ียม

539 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 70 เมตร  - 15,000 15,000 15,000 15,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายจ้านงค์ ถึง บา้นนายศรีทน
192

งบประมาณ



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

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

540 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายบญุเอก ถึง บา้นนายจ้านงค์

541 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 350 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายครรชิต ถึง บา้นนายค้าแปลง

542 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายครรชิต ถึง นานายแสงจันทร์

543 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง150 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายวันท ีถึง บา้นนายอังคาร

193

งบประมาณ



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

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

544 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสุริย ถึง นานายทองอิน

545 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสมาน ถึง นานายสุริยา

546 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เลีบยบคลองส่งน้า้

547 โครงการเคล่ือนย้ายเสาไฟฟา้ออกจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมี 2 เสา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ถนนทางเข้าหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง เสาไฟฟา้ ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนาซอน หมู่ 6 ทีเ่คล่ือนย้าย

194

งบประมาณ



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

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

548 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 5 จุด  - 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนการ ประชาชนมี กองช่าง
บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

549 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นนาซอน หมู่ 6 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากคุ้มค้าสมบรุณ์ ถึง ทีดิ่นนายมงคล

550 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีข่ยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 สวนยาง ถึงนานางเส้ียน

551 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 บา้นนายสมยศ 
ถึงนานายบญุรมณ์

195

งบประมาณ



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

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

552 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายทอง หมู่ 7 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

553 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 วัดปา่ ถึง นานายเส้ียน

554 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี 5 จุด  - 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หนา้วัดปา่ ถึง บา้นนายวาส

555 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายค้า ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 7 บา้นนายประไวย์ ถึง
ค้าวังเปอืย

196

งบประมาณ



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

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

556 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 8 บา้นนายหม้อ ถึง
นานายทองวรรณ์

557 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนทรายทอง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 8 นานายพร้อม ถึง
นานายทองวรรณ์

558 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 วัดปา่บญุไสว ถึง
นานายค้าผอง

197

งบประมาณ



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

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

559 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายสมพร ถึง
นานายไกวสนกุ ถึง นานางใบศรี

560 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 10 จุด  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 

561 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายกมล ถึง
นานายบญุน้า
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งบประมาณ



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

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

562 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัใหม่พฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 9 นานายไกวสนกุ ถึง
นานายทองปาน

563 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 40 จุด  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

564 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากบา้นนางสาวองุ่น ถึง
บา้นนายไรวรรณ
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งบประมาณ



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

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

565 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,300 เมตร  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากบา้นนายพพิฒัน ์ถึง
ส้านกัสงฆ์ดอนแก้ว

566 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นสว่างพฒันา หมู่ 10 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

จากนานายเนยีงศักด์ิ ถึง
นานางเสมอ

567 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นสว่างพฒันา ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 10 ส้านกัสงฆ์ดอนแก้ว ถึง
นานางนภิา

200

งบประมาณ



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

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

568 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมี ไฟส่องสว่าง 40 จุด  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
 บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

569 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายสกล ถึง บา้นนายจรูญ

570 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บวัแก้วธาน ีถึง ทต.บวัสว่าง 

571 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ส้านกัสงฆ์บวัทองวนาราม ถึง
นานางวิเรศ

201

งบประมาณ



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

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

572 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 400 เมตร  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บา้นนายโชติ ถึง บา้นนายวิทวัส

573 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 300 เมตร  - 45,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัทอง หมู่ 11 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

นานายสกล ถึง นานายก่าย

574 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 10 จุด  - 50,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง
บา้นโนนส้าราญ หมู่ 12 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ทีติ่ดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

575 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนส้าราญ ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 12 นานายปราโมทย์ ถึง ปา่ช้า

202

งบประมาณ



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

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

576 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นโนนส้าราญ ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 12 นานายสายัน ถึง 
นานางจันทา

577 โครงการติดต้ังไฟฟา้อัตโนมัติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ัง 15 จุด  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวัหลวง หมู่ 13 ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง จุดติดต้ัง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

578 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 1,000 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง การขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานายเขียว ถึง 
นานายชัยชาญ ถึง นานายอุดม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

579 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 500 เมตร  - 75,000 75,000 75,000 75,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 เส้นทางบวัหลวง - สว่าง ถึง 
นานายสมทบ ถึง นานายจันทา

580 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 3,000 เมตร  - 450,000 450,000 450,000 450,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานางมณีทอง ถึง 
นานางละมัย

581 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 200 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 30,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานายอู๊ด ถึง 
นานางราตรี
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

582 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 800 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 120,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 สวนนายสกล ถึง
ส้านกัสงฆ์หนองไข่เปด็

583 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 2,000 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 การขยายเขต ประชาชนมี กองช่าง
เพือ่การเกษตร บา้นบวัหลวง ไฟฟา้ใช้อย่างทัว่ถึง ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ 13 นานางซ้าย ถึง 
นานายสนธ์

584 โครงการติดต้ัง ปรับปรุงระบบเสียง- เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนหมูบ่้าน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ตามสาย ข่าวสารอย่างทัว่ถึง ที่ติดต้ัง ปรับปรุง ข่าวสารอย่างทั่งถึง

ระบบ

585 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมี กองช่าง
อาคารเอนกประสงค์ สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ สถานที่จดั

ในเขตต้าบลสว่าง ต่างๆ ที่ปรับปรุง กจิกรรมต่างๆ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่5 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการทีดี่
  4. 5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

586 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

ต่างๆ ที่ปรับปรุง

587 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เอนกประสงค์ บา้นโนนส้าราญ สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

หมู่ 12 ต่างๆ ที่ปรับปรุง

588 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนมี อาคารเอนกประสงค์  -  - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เอนกประสงค์ บา้นบวัหลวง สถานทีจ่ัดกิจกรรม 1 หลัง เอนกประสงค์ จดักจิกรรมต่างๆ

หมู่ 13 ต่างๆ ที่ปรับปรุง

589 โครงการปรับปรุงลานตลาด เพือ่ใหป้ระชาชนมี เนือ้ที ่1 ไร่  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นสว่าง หมู่ 1 สถานทีจ่ัดกิจกรรม ทีป่รับปรุง จดักจิกรรมต่างๆ

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

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

590 โครงการก่อสร้างอาคารส้านกังาน เพือ่ใหป้ระชนมี อาคาร 1 หลัง  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
คณะกรรมการหมู่บา้น สถานทีท่้างานและ ท้างานและเกบ็

บา้นค้าประมง หมู่ 4 เก็บเอกสาร  เอกสารของหมูบ่้าน

591 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ อาคารตลาด  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
บา้นบวันอ้ย หมู่ 5 ประชาชนมีตลาด 1 หลัง ตลาด ตลาดทีไ่ด้

ทีไ่ด้มาตรฐาน มาตรฐาน

592 โครงการปรับพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เนือ้ที ่1 ไร่  -  - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นโนนทรายค้า หมู่ 7 สถานทีจ่ัดกิจกรรม ทีป่รับปรุง จดักจิกรรมต่างๆ

(หนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต่างๆ
อาคารเอนกประสงค์)

593 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ อาคารตลาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมี กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง ประชาชนมีตลาด 1 หลัง ตลาด ตลาดทีไ่ด้

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

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

594 โครงการก่อสร้างเมรุ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เมรุ 1 หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนเมรุ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในเขตต้าบลสว่าง สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ทีก่่อสร้าง จดัพิธีฌาปณกจิศพ

595 โครงการก่อสร้างศาลาพกัญาติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ศาลาพกัญาติ 1 หลัง 500,000 500,000 5,400,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในบริเวณฌาปณสถาน สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ศาลาพกัญาติ จดัพิธีฌาปณกจิศพ

ในเขตต้าบลสว่าง

596 โครงการก่อสร้างเมรุ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เมรุ 1 หลัง  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนเมรุ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นดอนกอย หมู่ 2 สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ทีก่่อสร้าง จดัพิธีฌาปณกจิศพ

597 โครงการก่อสร้างศาลาพกัญาติ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ศาลาพกัญาติ 1 หลัง  -  - 1,000,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ในบริเวณฌาปณสถาน สถานทีจ่ัดฌาปณกิจ ศาลาพกัญาติ จดัพิธีฌาปณกจิศพ

บา้นบวัใหม่พฒันา หมู่ 9
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211 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61) เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี ้ 
 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ีประกอบด้วย  
 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน  
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย  
 (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
 (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
 (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
 (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน  
 (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
 (๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
 (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  
 (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน  
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
ประกอบด้วย  
 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
 ๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
 ๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
 (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน  
 (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  
 (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
คะแนน  
 (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  
 (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1๒๕ คะแนน  

  
 



 (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน  
 (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
 (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน  
 (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  
 (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  
 (๑๑) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 (๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน   
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
 ๓.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
 ๓.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน  
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ คะแนน  
 (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
 (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
 (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
 (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
 (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน  
 (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
 (๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
 (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  
 (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน 



๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม  
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๑) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))  
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(๙) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
(๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(๑๑) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) –(๑๐) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้  
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
วัดผลนั้นได้หรือไม ่หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)  
ผลกระทบ (Impact)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)  
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่าองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  
๑) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
๒) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
๓) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ  
๔) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 องค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจาเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไป
ได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไป
ท้ัง ๔ ประการ ดังนี้  
 ๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกต้ัง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่าง
ช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับ
ท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยใน 



การหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะ
ท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น ในอนาคต อานาจหน้าท่ีและบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ  อปท. ซึ่งมัก
สลับสับเปล่ียนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจาย
อ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ท่ีจะปฏิบัติงานในท้องถิ่น จึงจาเป็นท่ีจะต้องทราบความ
เคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่าย  
การเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ัง
ระดับ อบจ. เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้
เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริง
ตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) 
อย่างแท้จริง  
๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆท่ี 
กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกัน
หนาวฟร ีและของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
ของการแจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะ
ต้องเอาเวลาไปทางานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน ์(Paradigm) ทาง
ความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงสาคัญ
ท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้  
๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง  
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ีก็ต้อง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น สภาพของสังคมไทยมักเป็น
สังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินกาหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของ
ตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นใน
สังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจาเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจาก 



สาเหตุการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  
เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมี
การเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถ
ลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  
๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง  
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่ เป็นประ
จา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีจาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. ท่ีปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสาคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯ ทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)  
 ทต.บัวสว่าง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่
ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาลประกอบด้วย  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
- บญัชีโครงการ 13 หมู่บ้าน จากการประชุมประชาคมต าบล  
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