
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

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

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2561 จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 ซักซอมแนวทาง
การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ.2561   - 2565)  ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหแลวเสร็จภายใน 
15 มิถุนายน 2562  และสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561  – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 2 วันท่ี 12 มิถุนายน  2562  

     ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548  ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศ ใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช 
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

  

 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 47110 
โทรศัพท 0 4270 4966 โทรสาร 0 4270 4967 

www.banthonswd.go.th 
 



   

คํานํา 

  เนื่องดวยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี (6) 
พ.ศ. ๒๕52  มาตรา 69/1   และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน 
รับทราบปญหา  ความตองการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  
และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 
- 2565) โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 
2561 - 2565) ข้ึน  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมท่ีจะนําไปสูการ
ปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป  
 

        องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   

 

 



   

สารบัญ 

 

เร่ือง                  หนา 
                     
สวนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน         
 ดานกายภาพ          1 
 ดานการเมือง/การปกครอง        2 
 ประชากร          3 
 สภาพทางสังคม          4 
 ระบบบริการพ้ืนฐาน         6 
 ระบบเศรษฐกิจ          6 
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        7 
 ทรัพยากรธรรมชาติ        8 

สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น         
 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค      10 
 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       25 
 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน         30 

สวนท่ี  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ      
 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน      40 
 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน        41         

สวนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล             
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร      111 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ       111 
 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน         112 
 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต    112 
ภาคผนวก   
 
 
 
 



สวนที่ ๑สวนที่ ๑  
 
 

 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบาน  

 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานถอน อยูทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอสวางแดนดิน  

ตั้งอยู  หมูท่ี 1  ตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  มีระยะทางไปตามถนนสวาง – กุดเรือ
คํา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสวางแดนดินประมาณ  5  กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ  42.39  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  26,495  ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 
          ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลโคกสี  อําเภอสวางแดนดิน 
   ทิศใต  ติดตอ ตําบลสวางแดนดิน  อําเภอสวางแดนดิน 
   ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลทุงแก  อําเภอเจริญศิลป 
   ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลโพนสูง  อําเภอสวางแดนดิน 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน     
ตําบลบานถอน  ประกอบดวย 

     หมูท่ี  ๑   บานบานถอน  
      หมูท่ี  ๒   บานหนามแทงใหญ 
       หมูท่ี  3  บานหนองตาล  
         หมูท่ี  4   บานหนามแทงนอย  
        หมูท่ี  5   บานคําเจริญ  
      หมูท่ี  6  บานทุงปลากัดใหญ 

     หมูท่ี  7  บานหนองบวัแพ 
      หมูท่ี  8   บานทุงปลากัดนอย 
   หมูท่ี  9   บานโพธิ์ชัย 
      หมูท่ี  10  บานโคกเจริญ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
       (ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ณ วันท่ี ๑6  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕39)  

              ต้ังอยูท่ี  หมู  1  ตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  
              (ตั้งอยูบานถอน : เขตองคการบริหารสวนตําบลบานถอน) 

-  โทรศัพท  ๐๔2 – 704966  

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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-  โทรสาร  ๐๔2 – 704967 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีลักษณะโดยท่ัวไปสวนใหญจะเปนท่ีราบ
ลุม สวนทางตะวันออกตามแนวเขตตําบลเปนท่ีราบลุมในฤดูฝนมักเกิดน้ําทวมขัง ในทางตอนบนของตําบลเปน
ปาไม อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 176 เมตร สภาพดินโดยท่ัวไปทางตะวันออกของ
ตําบลจะเปนดินรวน เนื้อปานกลาง สวนทางตะวันตกจะเปนดินรวมปนดินเหนียว เนื้อดินคอนขางละเอียด 
พ้ืนท่ีโดยสวนมากมีความเหมาะสมในการเปนพ้ืนท่ีทุงหญาเลี้ยงสัตวและปาธรรมชาติ สวนทางตะวันตกตาม
แนวเขตตําบลมีความเหมาะสมในการปลูกขาวและปลูกพืชไร มีแหลงน้ําธรรมชาติซ่ึงเปนลําหวย ไดแก ลําหวย
สันจอด หวยแมมวน หวยกุดโคกทราย หวยตับเตา หวยวังปลาโด หวยเตาไห หวยคําเขิน หวยสาลา หวยวัง
เดือนหา หวยหนองโจด และเปนหนองบึง ไดแก หนองเบ็ญ หนองอางหิน หนองคา หนองเหวใหญตอนใต 
หนองเหวใหญตอนบน หนองบัวแพ  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินทางตะวันตกจะเปนดินรวน เนื้อปานกลาง  ประมาณ  4๕ % สวนทางตะวันตก
และเปนดินรวนปนดินเหนียว เนื้อดินคอนขางละเอียด 55%  
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

2.๑ เขตการปกครอง 
เดิมตําบลบานถอนข้ึนกับตําบลโพนสูง และแยกเปนตําบลบานถอนตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี  16  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใหมีเขตการปกครอง 8 หมูบาน ดังนี้  

หมูท่ี 1 บานโนนถอน    โอนจากหมูท่ี 11 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 2 บานหนามแทงใหญ  โอนจากหมูท่ี 13 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 3 บานหนองตาล   โอนจากหมูท่ี   3 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 4 บานหนามแทงนอย โอนจากหมูท่ี   9 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 5 บานคําเจริญ    โอนจากหมูท่ี 15 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 6 บานทุงปลากัด   โอนจากหมูท่ี 12 ตําบลโพนสูง  
หมูท่ี 7 บานหนองบัวแพ   โอนจากหมูท่ี  7  ตําบลโพนสูง 
หมูท่ี 8 บานทุงปลากัดนอย  โอนจากหมูท่ี 16 ตําบลโพนสูง  

จัดตั้งเปนสภาตําบลบานถอนเม่ือป พ.ศ.2537 ตอมาไดประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล เปนองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2539 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536 
เปนตนมา 

ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานถอนมีเขตการปกครอง 10 หมูบาน เพ่ิมอีก 2 หมูบาน คือ หมูท่ี 9 
บานโพธิ์ชัย และหมูท่ี 10 บานโคกเจริญ มีประชากรชาย 4, 305 คน หญิง 4,257 คน รวม 8,562 คน  มี
ครัวเรือนท้ังหมด  2,477 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ี ๓42.39 ตารางกิโลเมตร หรือ ๒6,495 ไร ระยะหางจากตัวจังหวัด
สกลนคร 92.3  กิโลเมตร ระยะหางจากตัวอําเภอสวางแดนดิน  5.3  กิโลเมตร  
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       ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปน
เขตเลือกตั้ง มีจํานวน  ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  10  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑       ประกอบดวย   ตําบล     
เขตเลือกตั้งท่ี 1-10   ประกอบดวย หมู 1-10 หมูบาน 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕62)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  6,504     คน 
  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 6,504     คน 
  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,011 คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  5,724  คน  คิดเปนรอยละ  ๗0.0๗   
  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   4,011 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  5,๗24  คน  คิดเปนรอยละ  ๗0.07 

ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ในป พ.ศ. 2562 มีประชากรท้ังสิ้น 8, 562 คน  แยกเปนชาย 4, 305 คน  หญิง  4,257  คน มี
จํานวนครัวเรือน 2,477  ครัวเรือน   
 

ท่ี หมูบาน 
จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปรียบเทียบยอนหลัง 4 ป 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ถอน 440 470 454 479 468 483 471 476 472 476 
2 หนามแทงใหญ 580 574 579 572 589 582 590 597 591 596 
3 หนองตาล 562 578 561 585 565 578 564 584 566 584 
4 หนามแทงนอย 234 253 234 251 235 254 237 252 237 252 
5 คําเจริญ 454 403 452 404 451 402 453 406 453 413 
6 ทุงปลากัดใหญ 504 452 502 454 501 460 511 457 511 457 
7 หนองบัวแพ 493 508 499 517 498 522 501 527 500 527 
8 ทุงปลากัดนอย 257 246 261 251 269 254 280 262 278 264 
9 โพธ์ิชัย 404 390 411 397 412 401 407 399 405 399 
10 โคกเจริญ 271 257 276 266 276 271 291 289 292 289 

รวม 
4,199 4,131 4,229 4,176 4,264 4,207 4,305 4,249 4,305 4,257 

8,330 8,405 8,471 8,554 8,562 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอสวางแดนดิน ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 
นอยกวา  1  ปเต็ม 

1  ปเต็ม - 2 ป 
3  ปเต็ม - 5 ป 

6  ปเต็ม - 11 ป 
12  ปเต็ม - 14 ป 
15 ปเต็ม - 17 ป 
18 ปเต็ม - 25 ป 
26 ปเต็ม – 49 ป 

50 ปเต็ม - 60 ปเต็ม 
มากกวา  61  ปข้ึนไป 

41 
109 
156 
372 
199 
166 
533 

1,699 
612 
418 

40 
95 

156 
349 
184 
185 
502 

1,611 
637 
498 

81 
204 
312 
721 
383 
351 

1,035 
3,310 
1,249 
916 

รวมท้ังส้ิน 4,305 4,257 8,562 
หมายเหตุ : ขอมูลประชากรจากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอสวางแดนดิน ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

                โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  1  แหง 
       โรงเรียนระดับประถมศึกษา           จํานวน  5  แหง 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            จํานวน  5  แหง 
       ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน             จํานวน  1  แหง 

๔.๒ สาธารณสุข 
 หนวยงานดานสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบลบานถอน  จํานวน  ๑   แหง  ตั้งอยูบานถอน หมูท่ี 1    
 -  อัตราการใชสวมราดน้ํารอยละ  100 

สถิติจํานวนผูปวยเบาหวาน/ความดันในเขตตําบลบานถอน 

ท่ี หมูบาน จํานวนผูปวย (คน) 
1 ถอน 83 
2 หนามแทงใหญ 71 
3 หนองตาล 81 
4 หนามแทงนอย 36 
5 คําเจริญ 44 
6 ทุงปลากัดใหญ 67 
7 หนองบัวแพ 65 
8 ทุงปลากัดนอย 43 
9 โพธิ์ชัย 68 

10 โคกเจริญ 21 
รวม 579 

หมายเหตุ : ขอมูลจาก รพ.สต. บานถอนประจําเดือน พฤษภาคม 2562 
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สถิติจํานวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานถอน 

ท่ี สาเหตุการปวย (กลุมโรค) จํานวนผูปวย (คน) 
1 โรคติดเชื้อและปรสิต 40 
2 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 3,861 
3 โรคตาและสวนประกอบของตา  698 
4 โรคระบบยอยอาหารและโรคในชองปาก 1,651 
5 โรคระบบหายใจ 256 
6 โรคระบบกลามเนื้อ 250 
7 โรคระบบไหลเวียนของเลอืด 141 
8 โรคผิวหนัง 26 

หมายเหตุ : ขอมูลจาก รพ.สต. บานถอน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุ
ดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของ องคการบริหารสวนตําบล ท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยกบางแหง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไม
สามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทาง องคการบริหารสวนตําบล จะตองหาวิธีท่ี
จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของ องคการบริหารสวนตําบล  มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การ รณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(4) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง   
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง  
  ตําบลบานถอน มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวาง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข  
2091 , 2280 และทางหลวงชนบทหมายเลข 4409 

๕.2 การไฟฟา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน และการขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุก

ครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  
องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไข
อยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน   

๕.3 การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลเอง และประปาชนบทท่ีหมูบานดําเนินการเอง  

สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต   
๕.4  โทรศัพท 
 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และเครือขายอ่ืนๆ  
5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ 

ไปรษณียประจําตําบล จํานวน 1 แหง 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  เปนตน 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไมมีการประมง)  
๖.๓ การปศุสัตว 

เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ
เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ             

๖.๔ การบริการ 
รานซอมรถยนต,รถจักรยานยนต 9 แหง 
รานเสริมสวย   5 แหง  
รีสอรท    2 แหง  
รานขายเสาโรมัน   1 แหง  
เต็นทขายรถมือสอง   1 แหง  
รานรับซ้ือของเกา   2 แหง  
รานซอมเครื่องใชไฟฟา  1 แหง  
รานขายเฟอรนิเจอร   2  แหง  
รานเกมส    1 แหง          
รานขายอาหารตามสั่ง  6 แหง    
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๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนใน
หมูบาน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  ฯลฯ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   ๑4   แหง 
โรงน้ําดื่ม  1 แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
      6.7.1 การพาณิชย 

รานขายเสาโรมัน    1 แหง สถานีบริการน้ํามัน   1   แหง  
เต็นทขายรถมือสอง   1 แหง รานขายวัสดุกอสราง   2 แหง  
รานรับซ้ือของเกา   2 แหง รานซอมเครื่องใชไฟฟา   1 แหง  
รานคาตางๆ  6 0 แหง โรงสีขาว  14      แหง  
โซลาฟารม       1      แหง รานอาหารตามสั่ง   6 ราน 

   6.7.2 กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  17  กลุม 

  ๑. กลุมเลี้ยงโค-กระบือ   12. กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
  ๒. กลุมโรงน้ําดื่ม    13. กลุมปลูกพริก 

3. กลุมเกษตรพอเพียง  14. กลุมเกษตรชาวนา 
4. กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  15. กลุมเพาะพันธุไม 
5. กลุมเลี้ยงโค-กระบือ  16. กลุมเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม 
6. กลุมเลี้ยงปลา   17. กลุมปลูกยูคาลิปตัส 
7. กลุมเลี้ยงสุกร 
8. กลุมทอผาไหม 
9. กลุมไกพ้ืนเมือง 
10. กลุมเพาะเห็ด 
11. กลุมเลี้ยงไก 

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ี
ไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมาก
เปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๘  

     วัด      9     แหง         
       สํานักสงฆ  2    แหง 

7.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แหชางสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน  
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน  พฤษภาคม 
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-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม วิธีการทอเสื่อจากตนกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจําหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ 
ฯลฯ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ บอ
บาดาล ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมา
ใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

8.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาไมเบญจพรรณ ปาไมธรรมชาติ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  
สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็
ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  
หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจาก
แหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไม
สามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน   ปญหาดานขยะ  
เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับ
ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ี  โครงการธนาคารขยะ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะ 
9. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 9.1 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 9.1.1  ลําน้ํา,ลําหวย 10 สายดังนี้ 
1) หวยสันจอด   (ไหลผานหมูท่ี  1,2,3 และ4) 
2) หวยแมมวน  หมูท่ี  9 
3) หวยกุดโคกทราย หมูท่ี  1 
4) หวยตับเตา  หมูท่ี  3 
5) หวยวังปลาโด หมูท่ี  3 
6) หวยเตาไห  หมูท่ี  3 
7) หวยคําเขิน  หมูท่ี  4,5 
8) หวยศาลา  หมูท่ี  6 
9) หวยวังเดือนหา หมูท่ี  6 
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10) หวยหนองโจด หมูท่ี  8 
9.1.2  แหลงน้ําขนาดเล็ก   จํานวน  6 แหง 
 1)  หนองเบ็ญ   หมูท่ี  1 
 2)  หนองอางหิน   หมูท่ี  2 
 3)  หนองคา   หมูท่ี  4 
 4)  หนองเหวใหญตอนใต  หมูท่ี  6    
  5)  หนองเหวใหญตอนบน   หมูท่ี  8 
  6)  หนองบัวแพ   หมูท่ี  7 
  7)  ฝาย จํานวน     3 แหง หมูท่ี  3,4,7 
9.2  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
    1) ใชแหลงน้ําจากบอบาดาล บอน้ําตื้นเพ่ือผลิตน้ําประปาชนบทของหมูบาน จํานวน  7    

หมูบาน  ไดแกหมู  2,3,4,5,6,7 
  2)  บอโยก จํานวน      29 บอ (โยธาธิการจังหวัดและ  รพช.  จังหวัด) 
  -  หมูท่ี  1 จํานวน  7 บอ 
  -  หมูท่ี  2 จํานวน  2 บอ 
  -  หมูท่ี  3 จํานวน  4 บอ 
  -  หมูท่ี  4 จํานวน  1 บอ 
  -  หมูท่ี  5 จํานวน  4 บอ 
  -  หมูท่ี  6 จํานวน  5 บอ 
  -  หมูท่ี  7 จํานวน  5 บอ 
  -  หมูท่ี  8 จํานวน  1 บอ 
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สวนที่ 2สวนที่ 2  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแกการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอา
นาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดี
มีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน  ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น  จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว   เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน  มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปตอจากนี้ไป  จะประกอบดวย  ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ    
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 
 (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการ

บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ  การรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว  ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ  รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย  และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน  การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค  และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป  รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง  และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย  มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม  เชน การทองเท่ียว  และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 
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(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รูคุณคาความเปนไทย  มีครอบครัวท่ีม่ันคง  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุง
สูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ  ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ  อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนเฉพาะดานตางๆ  เชน ดานความม่ันคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี  ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตรชาติ  กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ  ตามระยะเวลาเปนชวงๆ  ของหนวยงานปฏิบัติได  
และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ  และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง  รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร  การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ  สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
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กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกําลังประสบอยู  ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมาย 
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม

ต่ํากวารอยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคน
ดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนใน
สังคมสูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสมการฟนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิติ เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ เขาถึงทรัพยากร แหลงทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  มุงอนุรักษฟนฟู 
สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน ใหความสําคัญกับความ
ม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพใหประเทศ 

6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม 
ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง 
ภูมิภาคและทองถ่ิน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  มุงเนนการพัฒนากายภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคา
ระหวางประเทศ 

8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศักยภาพ โอกาสและขอจากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจ
ใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา ประสานและพัฒนาความรวมมือกัน
ระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ํา ดินคุณภาพต่ํา ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” จําเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
ใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมี
อัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ํากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๆ ของประเทศได ในระยะยาว 
 1. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม
แมน้ําโขง”  
 2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ําและดิน  ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ  การดํารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
 2.2 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได 
 2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน
ใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ 
 2.4 เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 3. เปาหมาย 
 ๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค ( Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)
ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
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 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดมีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาเพ่ือใหมีความ
สอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ใหมากท่ีสุด ซ่ึงในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
ทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา ดังตอไปนี้ 
 
 1. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
 2. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและโลจิสติกสใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 
 4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคง 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  เช่ือมโยง
ประเทศเพ่ือนบาน 
 วัตถุประสงค :  1) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด เปนท่ียอมรับมากข้ึน 
   2) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเติบโตข้ึน 
แนวทางการพัฒนา :  
  1) พัฒนาแหลงทองเท่ียว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความ สะดวกดานการทองเท่ียวให
ไดมาตรฐาน 
   2) พัฒนาเรื่องราวและเสนทางทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
   3) พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวและบริการแกผูประกอบการ และบุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 
   4) พัฒนาสินคาท่ีระลึก และ OTOP ท่ีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับการ ทองเท่ียว 
   5) ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของกลุมจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสงเสริมพัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร และครัวอาหาร
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค :  1) ภาคการเกษตรของกลุมจังหวัด มีการเติบโตสูงข้ึน 
  2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3) ผลผลิตการเกษตรไดรับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสอดคลองกับตลาด 
แนวทางการพัฒนา : 
  1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตรคุณภาพสูง 
   2) ใหความรู และพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
   3) สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรให สอดคลองกับตลาด 
   4) ประชาสัมพันธ และการเชื่อมโยงตลาดสําหรับสินคาเกษตรเปาหมาย 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและโลจิสติกสใหกับ ภาคธุรกิจ
ในพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค :  1) ภาคการคาและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึน 
  2) ผูประกอบการ และแรงงานไดรับการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิต การคา การลงทุน 
  3) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 
  4) สินคาและบริการไดรับการเพ่ิมมูลคาโดยใชนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา :  
  1) เพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิต การคา การลงทุนแกผูประกอบการและ แรงงานในพ้ืนท่ี 
   2) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการคา การลงทุน 
   3) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการในการคา การลงทุน 
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   4) ลดขอจํากัด และสงเสริมการคา การลงทุนในพ้ืนที 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และความม่ันคง 
วัตถุประสงค :  1) ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมของกลุมจังหวัด 
  2) ประชาชนมีการเขาถึง และมีการศึกษาท่ีดีข้ึน 
  3) ประชาชนในกลุมจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา :  
  1) สงเสริมการลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี 
  2) สนับสนุนกิจกรรมในการรกัษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
  3) สงเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
     แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด

สกลนคร  องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖ 5) โดยสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖ 5)  แผนพัฒนาทองถ่ินมี
ความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้  

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร   
 “เปนแหลงการเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา การลงทุน พัฒนาการทองเท่ียวสูอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง” 
 2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
 เปาหมายรวม 
 “ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดของประชาชน ” 
 ตัวช้ีวัดรวม 
 ๑) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา 
 ๒) รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา 
 3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 

ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว  
๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  
๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน  
๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง  

3.1 วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐานโดยนวัตกรรมสูความม่ันคงและยั่งยืน 
 2) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเปนมหานครแหงพฤกษเวช 
 3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดใหมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 4) เพ่ือใหการพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของจังหวัด
สกลนคร เปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย 
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 5) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) เพ่ือใหการ
บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 7) เพ่ือใหการบริหารงานของจังหวัดสกลนครเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคงสามารถอา
นวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 
 3.2 เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรสูความ
ม่ันคงและยั่งยืน  

๑.๑.๑ รอยละของ มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) 
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
จากปท่ีผานมา  

๑.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังใน
เชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน 

๑.๑.๒ จํานวนแปลง/ฟารมท่ีผาน
มาตรฐาน สินคาการเกษตร
ปลอดภัย (GAP/Organics/Safety 
Level) เพ่ิมข้ึน  
1.1.3 จํานวนพ้ืนท่ีผลิตเกษตร
อินทรียเพ่ิมข้ึน/ไร 

๑.๑.3 รอยละของจํานวนสถาบัน
เกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานของ
กรมสงเสริมสหกรณของจํานวน
สถาบันท่ีนํามาจัด 

1.1.1.2. สรางความเขมแข็งของสถาบัน
เกษตรกร และเสริมสรางศักยภาพ ให
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

1.1.4 จํานวนผูผานการอบรม
เกษตร Smart farmer เพ่ิมข้ึน  

1.2 เปนมหานครแหง
พฤกษเวช 

1.2.1 รอยละของครัวเรือนท่ีมีการ
ปลูกสมุนไพรไวใชในครัวเรือน อยาง
นอย ๕ รายการ 

1.2.1.1 สงเสริมการปลูกและใชพืชสมุนไพร 

1.2.2 รอยละจํานวนสถานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรสมุนไพร 

1.2.1.2 รวบรวมภูมิปญญาดานพฤกษเวช 

1.2.3 จํานวนแปลงปลูกสมุนไพร
ตนแบบในปาเศรษฐกิจครอบครัว 

1.2.4 จํานวนรายการผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรท่ีข้ึนทะเบียนอยาง
ถูกตอง 
1.2.5 จํานวนผูประกอบการดาน
สมุนไพร 
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1.2.6 มีองคกรตนแบบดาน
สมุนไพร 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน ในจังหวัดใหมี
คุณภาพมาตรฐานและ
สอดคลอง กับความ
ตองการของตลาด  

๒.๑.๑ รอยละจํานวนผูประกอบการ 
SMEs ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

๒.๑.๑.๑ สรางขีดความสามารถในการคา 
การลงทุน 

๒.๑.๒ รอยละของจํานวนผลิตภัณฑ
ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาใหได
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
๒.๑.๓ รอยละของรายไดจากการ
จําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

๒.๒ แหลงทองเท่ียว 3 
ธรรมของจังหวัด
สกลนครเปนท่ียอมรับ
อยางแพรหลายมากข้ึน 

2.2.1 จํานวนแหลงทองเท่ียว 3 
ธรรม ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการทองเท่ียว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี) 

๒.๒.๒ รอยละของรายไดจากการ
ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนในแตละป 

๒.๒.3 รอยละของจํานวน
นักทองเท่ียว ท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป 

๒.๓ จังหวัดสกลนคร
เปนจุดเชื่อมการ
คมนาคมขนสงสู
อาเซียนและจีนตอนใต 

๒.๓.๑ รอยละของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) 
สาขาการขนสงสถานท่ีเก็บสินคาและ
การคมนาคมเพ่ิมข้ึน จากปท่ีผานมา 

๒.๓.๑.๑ เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคม
ขนสง ท้ังทางบกและทางอากาศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและดา
รงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.๑.1 รอยละของครัวเรือนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายไดเฉลี่ยสูง
กวาความจําเปนพ้ืนฐาน 

๓.๑.๑.๑ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๒ มีการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

๓.2.1 จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 – 59 ป เพ่ิมข้ึน 

๓.๒.๑.๑ เสริมสรางการเรียนรูและทักษะ
ของคนทุกกลุม 

๓.2.2 รอยละคาเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาสายสามัญ
และอาชีพสูงข้ึน 
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๓.2.3 รอยละของประชาชนวัยเรยีน
ทุกระดับ มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
จบภายในกําหนด 
๓.2.4 รอยละของแรงงานท่ีไดรับ
การพัฒนาฝมือเพ่ือเขาสู
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

3.3 มีพัฒนาการเรียน
การสอนท่ีสอดคลอง
กับวิถีชีวิตชุมชนและ
สถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 

3.3.1 รอยละผูเขาเรียนในวิชาท่ีใช
ภาษาตางประเทศในการเรียนการ
สอนเพ่ิมข้ึน 

3.3.1.1 สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ทุก
ระดับใชภาษาตางประเทศ 

3.3.2. จํานวนกลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมตามหลักสูตรท่ี
สถาบันอุดมศึกษากําหนดให
สอดคลองกับแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

๔.๑ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
และเปนธรรมตอบสนองตอ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔.๑.๑ รอยละจํานวนพ้ืนท่ีปาไม
ของจังหวัดสกลนครเพ่ิมข้ึน 

๔.๑.๑.๑ สงเสริมการอนุรักษและฟนฟู
สภาพทรัพยากรปาไม 
๔.๑.๑.๒ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศและคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 

 ๔.๑.๒ รอยละจํานวนพ้ืนท่ีปาท่ีถูก
บุกรุกไดรับการทวงคืนเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเทียบกับป ท่ีผานมา 

๔.๑.๒.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑.๒.๒ ฟนฟูแกไขปญหาความเสื่อมโทรม 
ในทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ 

 4.1.3 รอยละ สถิติคดีท่ีเก่ียวกับ
ปาไมและการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

4.1.3.1 การดาเนินมาตรการทางกฎหมาย 
อยางเขมงวด 

๔.๒ บูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาวิกฤติการนาแลง 
อุทกภัย ตลอดจนปญหา
ความขัดแยงจากการใช
ประโยชนจากน้ํา ภาค
เกษตรกรรมและภาค
ประชาชน 

๔.๒.๑ มีแหลงนาเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรสาหรับ
ชุมชนหมูบานเปาหมายท่ีขาด
แคลนนา เพ่ิมข้ึน 

๔.๒.๑.๑ สงเสริมการจัดหาและพัฒนา
แหลงนาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๔.๒.๑.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการ
นาภาคการเกษตร 

๔.๒.๒ จานวนพ้ืนท่ีอุทกภัยไดรับ
การแกไขปญหาเพ่ิมข้ึน 

๔.๒.๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ปญหาอุทกภัย 
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๔.๓ จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานนา 
อากาศ ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยการ
มีสวนรวมของภาคี
เครือขายอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปองกัน แกไข ลด และ
ขจัดมลพิษท่ีอาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓.๑ รอยละ แหลงนาผิวดินทีมี
คุณภาพอยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 
 

๔.๓.๑.๑ สงเสริมการควบคุมและลดมลพิษ
ทางนา 
4.3.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุก 

๔.๓.๒ รอยละของปริมาณน้ําเสีย
ในชุมชนเมือง ผานการบําบัด
อยางถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๔.๓.๓ รอยละการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชนใหม เพ่ิมข้ึน 
๔.๓.๔ รอยละของ ครัวเรือน วัด 
โรงเรียน สถานท่ีราชการ มีการ
จัดการขยะตนทาง 
๔.๓.๕ รอยละปริมาณขยะมูลฝอย
กําจัด ถูกหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึน 
๔.๓.๖ รอยละขยะมูลฝอยตกคาง
ไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

๔.๔ เพ่ิมขีดความสามารถ
การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๔.๑ จํานวนหมูบานมีแผน
บริหารจัดการและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับหมูบาน 

๔.๔.๑ สงเสริมจานวนหมูบานใหมีแผน
บริหารจัดการและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับตําบล 
4.4.2 สงเสริมประชาชนในพ้ืนท่ีเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ

4.5 สงเสริมใหประชาชน
ใชพลังงานทดแทนใช
อุปกรณประหยัดพลังงาน
ท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม 

4.4.1 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับ
การสงเสริมการใชพลังงานและ
การอนุรักษ 

4.4.1.1 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และการอนุรักษพลังงาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

๕.๑ มีการบริการ
ประชาชน อยาง
ประทับใจ 

๕.1.๑ รอยละของประชาชนท่ีมีความ 
พึงพอใจในบริการของจังหวัด 

๕.1.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะขาราชการ
จังหวัด สูองคการสมรรถนะสูง 

๕.1.๒ รอยละของการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ไดมาตรฐาน 

๕.๒ มีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในการ

๕.๒.๑ รอยละของขาราชการบรรจุใ
ท่ีผานการฝกอบรมการบริหารกิจกา
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๒.๑.๑ สงเสริมการนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหารจังหวัด 
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บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนา 

๕.๒.๒ รอยละของขอรองเรียนรองท
ไดรับการแกไขตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๕.๒.3 จานวนกิจกรรม/โครงการ ท่ี
สงเสริมการปองกันและปราบปราม
เก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 

๕.๓ มีการรักษาความ
ม่ันคงความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

๕.๓.๑ รอยละของการชุมนุมโดยสง
พ้ืนท่ีและไมมีสถานการณรุนแรงจนถึ
ข้ันตองใชกําลังสลายการชุมนุม 

๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการ
รักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

๕.๓.๒ รอยละการจับกุมผูกระทํา
ความผิดคดีอุกฉกรรจ 

๕.๓.๓ รอยละของความพึงพอใจขอ
ประชาชนตอการรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
5.3.4 รอยละของปญหาดานแรงงา  
ท้ังในระบบและแรงงานนอกระบบ 
ไดรับการแกไข 
5.3.5 รอยละคดีเก่ียวกับการคามนุ
ลดลงจากปท่ีผานมา 

 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน 
 “สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง” 
 พันธกิจ 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย 
4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน 
8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
เปาหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 
4. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 
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5. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
7. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
8. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หาปขององคการบริหารสวนตําบลความสัมพันธกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร โดยมุงเนนพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความม่ันคงดี   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน  โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
สกลนคร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร และ 19 กลยุทธ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรและองคกรมีความเขมแข็ง 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและ
เชื่อมโยงเครือขาย 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึงพาตนเองได 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางแทจริง 

๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการอยาง
สมดุลและย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนสรางจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษและฟนฟู
แหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง 

๕)  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาองคกรและบุคลากร 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธท่ี 5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
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กลยุทธท่ี 6 เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
 
 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         2.1 วิสัยทัศน 
 “ตําบลนาอยู  มุงสูนวัตกรรม  ใสใจคุณภาพชีวิต  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณูปโภค 
 2. กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเนาเสียในชุมชน 
 3. สงเสริมดานการศึกษา  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลย ี
 4. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  

5. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งสามารถเพ่ิงตนเองไดและเตรียมพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุแบบสมบูรณในอนาคต 

 6. สงเสริมการทําเกษตรแบบปลอดสารเคมี และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีขีดความสามารถใหบริการประชาชน  
         2.2 ยุทธศาสตร 
   1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
    1. แนวทางการกอสรางปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคมทางบก 
   2. แนวทางการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขตดูแลระบบประปาหมูบาน 
   3. แนวทางการจัดหาพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
                       4. แนวทางการขยายเขต และบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
          5. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค  
อาคาร  สํานักงาน เมรุเผาศพพรอมศาลาพักญาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   2.  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและกีฬา 
   3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 
   4.  แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
   5.  แนวทางการจัดสวัสดิการแกสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสทางสังคม 
    3. ดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
   1.  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
           2.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
           3.  แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 
           4.  แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัย 
                          5.  แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนพรอมสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
        4.  ดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
      1.   แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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      2.  แนวทางการ การบํารุงรักษาท่ีสาธารณะภายในตําบล 
      3.  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะและความเปนระเบียบเรียบรอย 
    4. แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
   5. แนวทางพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง 
         5. ดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     2.  แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
     3.  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานอ่ืนในการบริหารงาน 
      4.  แนวทางการอุดหนุนหนวยงานราชการ องคกรเอกชนตามโครงการท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีแต อปท. มิไดดําเนินการเอง 
        5.  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากรเก่ียวกับการจัดการภายในสํานักงานโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
           2.3 เปาประสงค 

 1. การคมนาคมขนสงมีความพรอมสามารถรองรับการคมนาคมขนสงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 2. ระบบไฟฟา ประปา มีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
 3. แหลงน้ําตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ีเพียงตอความตองการของประชาชน 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
 5. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหและสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 6. เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาท่ีเพียงพอ 
 7. ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว 
 8. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน 
 9. ประชาชนมีความรูดานวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินคา  
 10. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
2.4 ตัวช้ีวัด 

   ๑.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕  
   ๒.  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓.  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 

๔.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖.  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  
   7.  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  

๘. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
รอยละ  ๖๐  

2.5 คาเปาหมาย 
๑.  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒.  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม     
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
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๒.๖ กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร  สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ
เพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและ
ชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน 
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี
สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ  สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสภานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
- ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง 
- ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
- มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก   เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๒

091  และถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒280         
- มีรถโดยสารประจําทางสายสวางแดนดิน-โคกส-ีกุดเรือคํา-บานมวงผานเขตองคการบริหาร

สวนตําบล 
- ประชาชนยงัยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
- มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม  6 แหง ไดแก หนองเบ็ญ หนองอางหิน หนองคา 

หนองเหวใหญตอนใต หนองเหวใหญตอนบน หนองบัวแพ 
- ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแกขาว  ออย

และมัน เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
- มีโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  6  โรงเรียน   สอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
- มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
- มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
- ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
- มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป  
- องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
- มีวัด   9  แหง   สํานักสงฆ   3  แหง 
- หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนใน

ชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
- มีการใหบริการดานการสื่อสารของบริษัททีโอที และมีสัญญาณโทรศัพทไรสายของ ของ

เอกชนหลายบริษัท   
- มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขยะ ฯลฯ 
- มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ฯลฯ 
๒)  จุดออน (W : Weakness) 
- คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
- ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาด

รายได 
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- ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง 

- องคการบริหารสวนตําบลเปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพลง  เพราะตอง
นํามาจากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  ฯลฯ   

- ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   
- ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
- ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ   
- องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
- ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล 
- แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกในการ

ติดตอ     
- ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
- จังหวัดสกลนคร   สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ท่ีมี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
- มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทําให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
- รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
- ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
 
 

    ๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
- มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง   องคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวน

ตําบลบานถอน องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดินและเทศบาลตําบลโคกศรี 
- ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   มี

งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตาม
กฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

- งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
- กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
- การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
- การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตอง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องคการบริหารสวนตําบลบานถอน   ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    
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(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 

๑)  มีเสนทางคมนาคม ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมี
นโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ   จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การ
แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และ
วิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และได
แจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา  ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 
๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวน
ตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย 
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

๓)  การประปา   องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาเปน
ขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  
และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกา
เกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  
ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใช
งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
สามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ี
เกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ   ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น   เชน  โครงการกอสรางโรงสูบ
จายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา  ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามป
เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง   
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป   
     ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง ปญหาคือ มีบางครัวเรือน  ท่ี
ยังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการบริหารสวนตําบลไดมีโครงการ
ซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการบริหารสวนตําบลก็จะ
ดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยเนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลมีการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียังไมเปนระเบียบเรียบรอย
และถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซ้ือน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือน
บริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ําดื่มท่ียังไมสะอาด 
เทาท่ีควร  มีครัวเรือน  จํานวนนอยครัวเรือน  ในชุมชนท่ีไมมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแกปญหา
เบื้องตนคือประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีท่ีกรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไว
ดื่ม   
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(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
           ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  ๗๐ เชน ขาว ออย  มันสําปะหลัง  
ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมี
อาชีพและรายได  และท่ีไมรายไดมี ๑๖ คน  ผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป  รอยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได   ถา
เปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗  ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขต องคการ
บริหารสวนตําบล มีอัตราท่ีต่ํากวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  มี
บางหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีหางราน  รานคา  ทําใหมีรายไดมาก
จากการคาขาย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวา
คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอป รอยละ  ๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
คาครองชีพสูง  มีเงินแตซ้ือของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปน
ประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่ม
เกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูราง
ระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังองคการบริหารสวนตําบล  การแกปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําใน
ชุมชน โดยการจางแรงงานในชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมาก
ข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบล   ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการ
สงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แต
การพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร   เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหาร
จัดการและความรูดานการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม   

 ดานแรงงาน 
ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  เม่ือ

เทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน

กลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็
ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทานั้น  
ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การ
ใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมได
รับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
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 ดานการศึกษา 
    ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทยและคิด
เลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป   ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙   ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  
ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
    ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายท่ีไปรวมทํา
กิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลความรวมมือกันทํากิจกรรม
สาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  
พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุชนเห็น
ความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน 
    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามี ๙  ครัวเรือน   ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก 
กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไม
สามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              
    ดานยาเสพติด  
    ปญหายาเสพติดในเขตตําบล  พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ี
ติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับ
ทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  

รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดิน
ก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบ
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จากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยัง
ไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหา
ดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือ
แกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะ
ใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี   โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ  ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ี สาธารณะรวมท้ังปรบัปรุง
สภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลง
น้ําและมีน้ําประปา
ใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน 
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองคการ
บริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการได
ก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ดาน 

สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

๒. ดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม  โรค
ระบาด  โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดให
หมดดวยวิธีการท่ี
ถูกตอง 

๔) ประชาชนบรโิภค
อาหารท่ีปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยไดถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีท่ีอยูอาศัยไมม่ันคง
แข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีไดรับความ
เดือนรอนเรื่องท่ีอยู
อาศัย 

- ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
ชอยเหลือซอมแซม
ท่ีอยูอาศัยใหม่ังคง
แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ควบคุมการกอ
สรางอาคาร
บานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม
เกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชน จากน้ําฝน น้ําท่ีไมได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ําท่ีสะอาดถูก
สุขลกัษณะ 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

 8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงกวาข้ัน
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

9) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและ
เด็กในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

10) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

- ผูพิการในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

11) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- เยาวชนและวัยรุน
มีอนาคตท่ีดี 

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชย 
กรรม 

- รานคาแผลง
ลอย 

- รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซ้ือ  
 
 
 
 

- เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี 

- ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 
 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากขึ้น 

6) ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีแหลงทองเท่ียว
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
และสงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียวเพิ่ม
มากขึ้น 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สวนราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละ
สวนราชการ เชน 
การติดต้ังกลองวงจร
ปด  การใหผูนํา อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 
 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

1) เปนพื้นท่ีท่ีมีดินเค็มและ
นํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใต
ดิน 

- พื้นท่ีในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงนํ้า
จากแหลงอื่นเพิ่ม
มากขึ้น   

2) มีปญหาเรื่องขยะและนํ้า
เสียเพิ่มมากขึ้นสงกล่ินเหม็น
รําคาญ 

- ส่ิงแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ปญหาขยะและนํ้า
เสียลดลง
ผูประกอบการสามารถ
กําจัดขยะและนํ้าเสีย
เองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน 
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ดาน 

สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต 
ประเพณี และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 
 

 
 
 
 
 
 



สวนที่ สวนที่ 33  

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานพาณิชย 
แผนงานการเกษตร 

กองชาง องคการบริหาร
สวนตําบล 
บานถอน/
หนวยงานอ่ืน 

2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการอนุรักษประเพณี และ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การบริหารงานท่ัวไป 
การดําเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
สํานักปลัด 
กองชาง 

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน   
การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 

บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

สํานักปลัด 

4 ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 
 

สํานักปลัด 
กองชาง 

5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน  4 สํานัก/กอง 
 

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร ใหลงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ยุทธศาสตร อาจจะมีหลาย 

                   ดาน หลายแผนงานก็ได และหนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุน มีหลาย 

        หนวยงานตามความเปนจริงได 

   2. ดาน ใหลงดาน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ 

                   รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม เปนตน 

3. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย 

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม

สงเคราะห เปนตน 

 

 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

     การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 430,000 3 1,200,000 4 1,550,000 6 3,000,000 5 2,500,000 19 8,680,000

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 4,270,000 15 18,474,800 13 7,800,000 10 11,479,000 22 15,622,000 75 61,764,800

     1.3 แผนงานการพาณิชย - - - - 2 700,000 1 200,000 5 4,700,000 8 5,600,000

     1.4 แผนงานการเกษตร - - - - 1 500,000 3 3,000,000 3 10,000,000 7 13,500,000

รวม 16        4,700,000    18         19,674,800    20       10,550,000  20             17,679,000  35       32,822,000  109        89,544,800    

ป  2561 ป 2562 ป 2565 รวม 5  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 ป 2564
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
และการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น

    2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห - - 2 100,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 17 1,150,000

    2.2  แผนงานงบกลาง 4 9,627,794 4 9,907,000 4 10,654,600 4 11,692,600 4 12,730,600 20 54,612,594

    2.3  แผนงานการศึกษา 11 7,010,000 12 7,060,000 13 7,160,000 13 7,160,000 14 9,160,000 63 37,550,000

    2.4  แผนงานสาธารณสุข 13 265,000 13 265,000 13 265,000 13 265,000 13 265,000 65 1,325,000

    2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 180,000 6 180,000 8 240,000 8 240,000 8 240,000 36 1,080,000

    2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1,400,000 9 1,400,000 11 1,850,000 9 1,700,000 10 2,200,000 48 8,550,000

รวม 43        18,482,794  46         18,912,000    54       20,519,600  52             21,407,600  54       24,945,600  249        104,267,594  

ป  2561 ป 2562 ป 2565
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 รวม  5  ปป 2564

ยุทธศาสตร



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3)  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000 1 100,000 8 1,050,000 7 850,000 7 850,000 24 2,950,000

รวม 1          100,000      1           100,000         8         1,050,000    7               850,000       7         850,000       24          2,950,000      

4)  ยุทธศาสตรดานการเกษตรและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

     4.1  แผนงานการเกษตร 5 150,000 5 150,000 10 450,000 10 450,000 11 95,000 41 2,150,000

     4.2  แผนงานสาธารณสุข - - 1 20,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 7 140,000

รวม 5          150,000      6           170,000         12       490,000       12             490,000       13       135,000       48          2,290,000      

5)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 155,000 11 318,000 15 1,318,000 14 818,000 14 818,000 61 3,427,000

รวม 7        155,000    11       318,000      15      1,318,000  14           818,000    14     818,000    61        3,427,000    

รวมทั้งสิ้น 72 23,587,794 82 39,174,800 109 33,927,600 105 41,244,600 123 59,570,600 491 202,479,394

ป  2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2563
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2562 ป 2565 รวม  5  ปป 2564

ยุทธศาสตร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 44 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําบานหนามแทงนอย 
หมู 4 ถึงบานคําเจริญ หมู 
5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

430,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- 400,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 4บานหนาม
แทงนอย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- 400,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8 บานทุงปลา
กัดนอย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- 400,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 1 บานถอน 
ซอยบานนายบัวพานไป
โรงนํ้าดื่ม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 2บานหนาม
แทงใหญ เสนทางหลัง
เตนทรถไปบานพอชาลี 
พานะ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - 500,000 - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 3บานหนอง
ตาล เสนทางบานนายวีระ
พงษ อุปพงษ หลัง
โรงเรียนบานหนองตาล 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

8 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 4บานหนาม
แทงนอย เสนทางไปทอ
เหลี่ยมหวยคําเขิน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - 500,000 - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

9 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 4 บานหนาม
แทงนอย ไปบานคําเจริญ 
หมู 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 1 บานถอน 
ซอยบานนายบัวพานไป
โรงนํ้าดื่ม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

11 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 6 บานทุงปลา
กัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

12 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 7 เสนทางไป
หนองหมากเกีย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - 500,000 - - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

13 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8เสนทางไป
บานคําเจริญ หมู 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

14 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 10 บานโคก
เจริญ จากหนาบานนาย
มิตร สมพงษ ถึงบานนาง
บุญสาร 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

16 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 1 บานถอน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

17 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 6 บานทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

18 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

จํานวน 18 โครงการ 430,000 1,200,000 1,500,000 3,000,000 2,500,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตอเติมศาลา
ประชาคมหมูท่ี 5 บานคํา
เจริญ 

เพ่ือตอเติมใหมีพ้ืนท่ี
ใชงานเพ่ิมข้ึน 

ศาลาประคมในหมูบาน 66,000 - - - - จํานวนศาลา
ประชาคม 

มีพ้ืนท่ีใชงาน
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการตอเติมศาลา
ประชาคมหมูท่ี 7 บาน
หนองบัวแพ 

เพ่ือตอเติมใหมีพ้ืนท่ี
ใชงานเพ่ิมข้ึน 

ศาลาประคมในหมูบาน 30,000 - - - - จํานวนศาลา
ประชาคม 

มีพ้ืนท่ีใชงาน
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
1 บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 740 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

430,000 - - - - ระยะทางยาว 
185 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
2ถึงหมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 135 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 690 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

400,000 - - - - ระยะทางยาว 
135 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 49 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
3 บานหนองตาล 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 740 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

430,000 - - - - ระยะทางยาว
195 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 173 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีต 692 ตรม. ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 ม. 

400,000 - - - - ระยะทางยาว 
173 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
8 บานทุงปลากัดนอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 149 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีต 596 ตรม. ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 ม. 

345,000 - - - - ระยะทางยาว 
149 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
10 บานโคกเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

1. กวาง 3 ม. ยาว 79 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีต 237 ตรม.  
2. กวาง 4 ม. ยาว 113 
ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีต 452 ตรม. ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 ม. 

400,000 - - - - ระยะทางยาว 
79 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 50 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บานหนาม
แทงใหญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 226 ม. พรอมฝา
ปด 

400,000 - - - - ระยะทางยาว 
226 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

430,000 - - - - ระยะทางยาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 10 บานโคก
เจริญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 18 ม. พรอมฝา
ปด 

30,000 - - - - ระยะทางยาว 
18 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8 บานทุงปลา
กัดนอย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 47 ม. พรอมฝา
ปด 

85,000 - - - - ระยะทางยาว 
47 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 บานทุงปลา
กัดใหญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 249 ม. พรอมฝา
ปด 

430,000 - - - - ระยะทางยาว
249 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 
 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางงานทอ
เหลี่ยม หมู 5 บานคํา
เจริญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 1.80 ม. สูง 1.80 
ม. จํานวน 3 ชอง หลังทอ
ยาว 6 ม. 

364,000 - - - - ทอระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

15 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูท่ี 2 บานหนาม
แทงใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ปริมาณลูกรัง 252 
ลูกบาศกเมตร  

30,000 - - - - รอยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
1 บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 122 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 488 
ตรม.  

- 275,000 - - - ระยะทางยาว 
122 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
3 บานหนองตาล 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 210 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 840 
ตรม.  

- 475,000 - - - ระยะทางยาว
210 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูท่ี 5 บานคํา
เจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 209 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 836 
ตรม. 

- 475,000 - - - ระยะทางยาว 
209 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
6 บานทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

1. กวาง 3 ม. ยาว 184 
ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 552 
ตรม.  
2. กวาง 4 ม. ยาว 75 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 300 
ตรม. 

- 475,000 - - - ระยะทางยาว
259 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
8 บานทุงปลากัดนอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 33 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 132 
ตรม.  
 

- 75,000 - - - ระยะทางยาว 
33 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 53 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหวางถนนทางหลวง
หมายเลข 2091 กับ 
อบต.บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
และเจาหนาท่ี
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 11.70 ม. ยาว 
10.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 123.43 ตรม. 

- 69,000 - - - ระยะทางยาว 
10.55 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

22 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 4 บานหนามแทงนอย 

เพ่ือใหประชาชน
และเจาหนาท่ี
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 52 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 208 
ตรม. 

- 75,000 - - - ระยะทางยาว 
52 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 42 ม. พรอมฝา
ปด 

- 75,000 - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
42 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 7 บานหนองบัว
แพ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 268 ม. พรอมฝา
ปด 

- 475,000 - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
268 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 267 ม. พรอมฝา
ปด 

- 475,000 - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
267 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 บานโคก
เจริญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 267 ม. พรอมฝา
ปด 

- 475,000 - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
267 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 1 บานถอน 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

- 200,000 - - - หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน
จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

28 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังรอบตําบล หมู 1-
10 พรอมเกรเดอร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 1 บานถอน 
จากบานนางนิภาวรรณ 
ศิริบุตร ถึงบานนางดวง
จันทร มิ่งขวัญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 270 ม. พรอมฝา
ปด ทอระบายนํ้า คสล. 
ปากลิ้นรางขนาด 
0.30×1.00 ม. จํานวน 
6 ทอน 

- - 500,000 - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
270 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 
บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
250 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

31 โครงการซอมแซมศาลา
ประชาคม หมู 1 บาน
ถอน 

เพ่ือตอเติมใหมีพ้ืนท่ี
ใชงานเพ่ิมข้ึน 

ศาลาประคมในหมูบาน - - - - 200,000 จํานวนศาลา
ประชาคม 

มีพ้ืนท่ีใชงาน
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางรั้วรอบ
ศาลาประชาคม หมู 1 
บานถอน 

เพ่ือกอสรางรั้วรอบ
ศาลาประชาคม 

ยาว 37.50 ม. สูง 1.60 
ม. พรอมประตูรั้วเหล็ก 2 
ชุด 

- - - - 79,000 รั้วรอบศาลา
ประชาคม 1 
แหง 

สรางความ
แข็งแรงและ
ปองกันการรุกล้ํา
ของพ้ืนท่ี 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ พรอมฝาปด 
จากหนาบานนายบุญโฮม 
พานะ ถึงหนาบานนาย
จันทรดี ใจธรรม 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - 500,000 - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยม คสล. บริเวณหวย
ทรายทางขามไปนานาย
จันทร สุวรรณโคตร 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 
บานหนามแทงใหญ
เสนทางบานแมศูนยถึง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนามแทงนอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทาง
ถนนยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 
บานหนองตาล เสนทาง
บานนายวีระพงษ อุปพงษ 
หลังโรงเรียนบานหนอง
ตาล 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 303 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 909 
ตรม. 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนนยาว 
303 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 3 บานหนอง
ตาลพรอมฝาปด หนา
โรงเรียนบานหนองตาล 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 
บานหนองตาล เสนทาง
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กถึง
วัดคําเทาว 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทาง
ถนนยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 
บานหนองตาล เสนทาง
จากหอแมนางคําถึงลํา
หวย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทาง
ถนนยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 4 
บานหนามแทงนอย 
ทางเขาหมูบานถึงศาลา
ประชาม 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
บานคําเจริญ  ถึงบาน
หนามแทงใหญ หมู 2 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 875 
ตรม. 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนนยาว 
175 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 5 
บานคําเจริญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 5 บานคํา
เจริญ 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

- - - - 200,000 หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 6 
บานทุงปลากัดใหญ เสน
หนาโรงเรียนบานทุงปลา
กัด 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 272 ม. พรอมฝา
ปด 

- - 500,000 - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
272 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
หมู 6 บานทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 500,000  ระยะทาง
ถนนยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 6 บานทุง
ปลากัดใหญ 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

- - - - 200,000 หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 59 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6 บานทุงปลากัดใหญ 
เสนทางเขาหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 1 ม. ยาว 441 ม. 
หนา 0.15 ม. งานลูกรัง
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
ม. 

- - - - 243,000 ระยะทาง
ถนนยาว 
441 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 7 บานหนอง
บัวแพ 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

- - - 200,000 - หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 7
บานหนองบัวแพ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
200 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7
บานหนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทาง
ถนนยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 
บานทุงปลากัดนอย ไป 
หมู 7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 440 
ตรม. 

- - 250,000 - - ระยะทาง
ถนนยาว 
110 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 60 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 
บานทุงปลากัดนอยไปหมู 
5 บานคําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 440 
ตรม. 

- - 250,000 - - ระยะทาง
ถนนยาว 
110 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 8 
บานทุงปลากัดนอย หนา
บานนายอําพร ลือเรื่องถึง
บานทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 9 
บานโพธ์ิชัย จุดท่ี 1 จาก
บานนางโสภาพร โยธี ถึง
บานนายสุรินทร พรหม
อินทร จุดท่ี 2 จากบาน
นางบัวเรียน ถึงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิชัย 
 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 272 ม. พรอมฝา
ปด 

- - 500,000 - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
272 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 61 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 โครงการกอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน หมู 9 
บานโพธ์ิชัย 

กอสรางหอ
กระจายขาว
ประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

- - - 200,000 - หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม หมู 9 บาน
โพธ์ิชัย  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด หมู 10 บาน
โคกเจริญจากบานนางสาว
ปญญาณี จันทรทอง ถึงบาน
นางสวางจิตร 

เพ่ือระบายนํ้า
และแกไขปญหา
นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 272 ม. พรอมฝา
ปด 

- - 500,000 - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
272 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด หมู 10 บาน
โคกเจริญจากบานนาย
จักรวาล มาตยนอก ถึงศาลา
ประชาคม 

เพ่ือระบายนํ้า
และแกไขปญหา
นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - 500,000 - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 62 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด หมู 10 
บานโคกเจริญจากบาน
นายวีระศักดิ์ วงศประทุม 
ถึงบานนางบุญสาร 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 250 ม. พรอมฝา
ปด 

- - - 500,000 - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
10 บานโคกเจริญจาก
บานนายพุท แสงสุดตา ถึง
ทุงนา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

61 โครงการซอมแซม/
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหมูบาน หมู 
10 บานโคกเจริญ  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค อบต.บาน
ถอน 

เพ่ือรองรับ สบต. 
พนักงานสวนตําบล
และผูมาติดตอ 

อาคารอเนกประสงค 1 
ช้ัน 

- - 600,000 - - อาคาร
เอนกประสงค
จํานวน 1 
หลัง 

มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนใน
การปฏิบัติงาน 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางหองนํ้า 
อบต. บานถอน 

เพ่ือสรางหองนํ้าไว
สําหรับบริการ
ประชาชนท่ีเขามา
ติดตอราชการ 

กอสรางหองนํ้า - - 250,000 - - มีหองนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

มีหองนํ้าไว
บริการประชาชน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 63 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

64 โครงการตอเติม/ปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค 
อบต.บานถอน 

เพ่ือรองรับ ส.อบต. 
พนักงานสวนตําบล
และผูมาติดตอ 

อาคาร
อเนกประสงค  

- - - 200,000 - จํานวนอาคาร
เอนกประสงค 
1 หลัง 

มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนใน
การปฏิบัติงาน 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางโรงจอด
รถยนต 

เพ่ือจอดรถสําหรับผู
มาติดตอราชการ 

บริเวณสํานักงาน - - - - 200,000 จํานวนโรง
จอดรถยนต
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีท่ี
จอดรถยนต 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตรเสน
หนองโสกมะยมถึงบานคํา
เจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 1,470 
ลูกบาศกเมตร  

- - 100,000 - - รอยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน 66 โครงการ 4,270,000 4,119,000 4,950,000 3,100,000 8,622,000    
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 64 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.3  แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 3 
บานหนองตาล จุดท่ี
สาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงาน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 5 
บานคําเจริญ จุดท่ี
สาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงาน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 9 
บานโพธ์ิชัย จุดท่ี
สาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงาน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 65 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการซอมแซม/
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 1-10 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ซอมแซม/ปรับปรุง ระบบ
ประปาหมูบานภายใน
ตําบลบานถอน 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบบอบาดาล
สํานักงาน อบต.บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
และเจาหนาท่ีใน
สํานักงาน อบต.บาน
ถอนไดรับความ
สะดวกในการใชนํ้า
เพ่ิมมากข้ึน 

กอสรางระบบประปาแบบ
บอบาดาล 

- - 500,000 - - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีและ
เจาหนาท่ีใน
สํานักงาน
อบต.บาน
ถอนมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ
และพนักงาน
เจาหนาท่ีมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบบอบาดาล
ขนาดใหญ ในสํานักงาน 
อบต. บานถอน หรือท่ี
สาธารณะในเขตตําบล
บานถอน 

เพ่ือบริการ
ประชาชนและเพ่ือ
ใชในการบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ตําบลบานถอน 

กอสรางระบบประปาแบบ
บอบาดาลขนาดใหญตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากร
นํ้า 

- - - - 3,000,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอรวมถึง
ใชในงานบรรเทา
สาธารณภัยใน
เขตตําบลบาน
ถอน 

กองชาง 

รวม 6 โครงการ - - 700,000 200,000 4,700,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.4.  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนลําหวยคําเขิน 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - 500,000 - - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 
2 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยสันจอด 
เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - - 500,000 - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 
3 โครงการขุดลอกหนองคา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ

ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองคลา - - - - 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

4 โครงการขุดลอกลําหวย 
คําเขิน 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกลําหวยคําเขิน - - - 500,000 - มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

5 โครงการขุดลอกลําหวยแม
มวน 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกลําหวยแมมวน - - - - 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

จํานวน 5 โครงการ - - 500,000 1,000,000 1,000,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาส กลุมสตรี 
และประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาส กลุม
สตรี และประชาชน
ท่ัวไป 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูดอยโอกาส กลุม
สตรี และประชาชนท่ัวไป 

จํานวน 150 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาส 
กลุมสตรี และ
ประชาชนท่ัวไป
มีอาชีพแลพราย
ไดเพ่ิมข้ึน 

สํานัก 

งานปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูปวยเอดส ผูปวย
ดอยโอกาส และครอบครัว
ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ี
พ่ึง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูปวยเอดส 
ผูปวยดอยโอกาส 
และครอบครัวผูมี
รายไดนอยและผูไร
ท่ีพ่ึง 

ผูปวยเอดส ผูปวยดอย
โอกาส และครอบครัวผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึงใน
เขตตําบลบานถอนจํานวน 
150 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูปวยเอดส 
ผูปวยดอยโอกาส 
และครอบครัวผู
มีรายไดนอยและ
ผูไรท่ีพ่ึงในเขต
ตําบลบานถอนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานัก 

งานปลัด 

3 โครงการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส สราง
ซอมแซมบานให
ผูดอยโอกาสท่ียากไร 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสท่ี
ยากไร 

ประชาชนในเขตตําบลบาน
ถอน 

- - 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูดอยโอกาส
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมการจัด
สวัสดิการและกิจกรรม
ผูสูงอายุตําบลบานถอน 

เพ่ือใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิต
อยูในครอบครัวและ
ชุมชนไดอยางมี
ความสุขและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
รวมถึงไดพบปะ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

ผูสูงอายุในเขตตําบลบาน
ถอน จํานวน 150 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

ผูสูงอายุสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใน
ครอบครัวและ
ชุมชนไดอยางมี
ความสุขและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานัก 

งานปลัด 

5 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศน
ศึกษาดูงานแกนนํากลุม
อาชีพ 

เพ่ือเสริมสราง
ความรูและพัฒนา
ศักยภาพแกแกนนํา
กลุมอาชีพตําบล
บานถอน 

แกนนํากลุมอาชีพตําบล
บานถอน จํานวน 50 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

แกนนํากลุม
อาชีพมีความรู
ความสามารถใน
การพัฒนากลุม
อาชีพตอไป 

สํานัก 

งานปลัด 

รวมจํานวน 5 โครงการ - 100,000 350,000 350,000 350,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุใหมี
การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผูสูงอายุในเขตตําบล
บานถอน 

6,732,000 7,042,800 7,598,400 8,414,400 9,230,400 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ ๑๐๐ 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนหลังจากไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

สํานัก 

งานปลัด 

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการใหมี
การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผูพิการในเขตตําบลบาน
ถอน 

2,496,000 2,400,000 2,592,000 2,784,000 2,976,000 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ ๑๐๐ 

ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

สํานัก 

งานปลัด 

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือชวยเหลือผูปวย
ใหสามารถมีชีวิตอยู
ไดดวยตนเอง 

ผูปวยเอดสในเขตตําบล
บานถอน 

180,000 180,000 180,000 210,000 240,000 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ ๑๐๐ 

ผูปวยไดรับการ
ดูแลและทําการ
รักษา/อยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 

สํานัก 

งานปลัด 
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2.2 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

อบต.บานถอน 

 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีตําบลบานถอน
เพ่ือดําเนินงานตางๆ 
และสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ิน 

219,794 284,200 284,200 284,200 284,200 รอยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพไดรับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีท่ัว
หนา 

สํานัก 

งานปลัด 

รวม 4 โครงการ 9,627,794 9,907,000 10,654,600 11,692,600 12,730,600    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือพัฒนาครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

ศพด. 5 แหง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย 
70 

ครูผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็ก 

มีทักษะเพ่ิมมาก
ข้ึนเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาต ิ

เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก
เยาวชนแสดงออก
ในทางสรางสรรค 

ศพด. 5 แหง 
โรงเรียน 6 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย 
70 

เด็กเยาวชน
แสดงออกในทาง
สรางสรรค 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
ดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
ดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 5 แหง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย 
70 

ไดพบปะ 
แลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 
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2.3  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีภูมิทัศนนา
อยูมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

ศพด. 5 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีภูมิ
ทัศนนาอยู 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศนนา
อยูมีมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

กองชาง 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครูผูดูแล
เด็ก ผูดูแลเด็ก 
กรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เด็กกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 5 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
มีประสิทธิ 

ภาพเพ่ิมข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสงเสริม
ทักษะและพัฒนาการ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็ก
เล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
70 

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการท่ีดีข้ึน
เติบโตสมวัย 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักดาน
คุณธรรม จริยธรรม
ในเด็กเล็ก 

ศพด. 5 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย 
70 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

2.3  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
ดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยน
และหาแนวทางพัฒนา 
ศพด.รวมกัน 

ศพด. 5 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
70 

ไดรับทราบ
แนวทางพัฒนา 
ศพด. รวมกับ
ผูปกครอง 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเลนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงสนามเด็กเลน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 5 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเครื่องเลน
สนามท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรูท้ัง
รางกายและ
สติปญญา 

กอง
การศึกษา 

กองชาง 

10 โครงการมอบแฟม
สะสมผลงานใหเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและเกิดแรง
บันดาลใจในการศึกษา
เลาเรียน 

ศพด. 5 แหง จัดงาน
มอบแฟมสะสม
ผลงานใหเด็กเล็กป
ละ 1 ครั้ง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละชอง
เด็กกอนวัย
เรียน 

ผูปกครองเห็น
ความสําคัญกับ
การศึกษาและ
เด็กมีความ
ภาคภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน 
-เพ่ือสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของ ศพด. (รายหัว) 
-เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับ ศพด. หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ 

ศพด. 5 แหง 
โรงเรียน 6 แหง 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 เด็กไดรับ
สารอาหาร
ครบถวนและมี
สื่อการเรียน
การสอนท่ี
ทันสมัย
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายและ
สติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

ศพด. 5 
แหง 

โรงเรียน 
6 แหง 
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2.3  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบถวน
ตามหลักโภชนาการ 

ศพด. 5 แหง 
โรงเรียน 6 แหง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงไดรับ
สารอาหารท่ีมี
ประโยชนตอ
รางกาย 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายและ
สติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

ศพด. 5 
แหง 

โรงเรียน 
6 แหง 

13 ปรับปรุง/ตอเติม/

ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กมีสถานท่ี
สําหรับเตรียมความ
พรอมกอนการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

ศพด. 5 แหง 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ศพด. ไดรับ
การพัฒนา
ปรับปรุง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีนาอยูมี
มาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเปนสถานท่ี
สําหรับเด็กเล็ก
ภายในตําบลไดมี
อาคารสําหรับ
การศึกษา 

กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็ก 

- - - - 2,000,000 อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บานถอน 
จํานวน ๑ 
หลัง 

เด็กเล็กในตําบล
บานถอน  มี
อาคารสําหรับ
การศึกษา 

กองชาง 

 

รวมจํานวน 14 โครงการ 7,010,000 7,060,000 7,160,000 7,160,000 9,160,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสํารวจขอมูลจํานวน 
สัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 
 

เพ่ือสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว ปละ 2 
ครั้ง และข้ึน 
ทะเบียนสัตว 
 

สุนัขและแมวท่ีอยูในพ้ืนท่ี
ตําบลบานถอนไดรับการ
ข้ึนทะเบียน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สํารวจขอมูล
จํานวนสัตว 
และข้ึน
ทะเบียนสัตว 
 

สามารถรูจํานวน
ประชากรสุนัข/
แมวท้ังท่ีมี
เจาของและไมมี
เจาของ 

สํานักปลัด 

2 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

ฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการแพร 
ระบาดโรค
ลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บาได 

สํานักปลัด 

3 โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือลดอัตราปวย
ดวยโรคไขเลือดออก 

จัดใหมีการพนหมอกควัน
รอบตําบลบานถอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตําบลบาน
ถอนมีจํานวน
ผูปวยดวย
ไขเลือดออก
ลดลง 

ลดอัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 
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2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑ บาน
ถอน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๒ บาน
หนามแทงใหญ   

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๓ บาน
หนองตาล 
 
 
 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๔ บาน
หนามแทงนอย  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๕  บาน
คําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๖ บาน
ทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 7 บาน
หนองบัวแพ  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 8 บาน
ทุงปลากัดนอย 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

12 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 9 บาน
โพธ์ิชัย 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 10 
บานโคกเจริญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดําเนินการตาม
โครงการไมนอย
กวา 3 โครงการ 
(อางอิง มท 
0810.5/ว
1745 ลว 31 
ส.ค. 60) 

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

จํานวน 13 โครงการ 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาทองถิ่นเปนไป
ตามกรอบแนวทาง
ตามระเบียบ 

หมู 1 - 10  
ตําบลบานถอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนสําเร็จตาม
เวลาที่กําหนด 

ทําใหทองถิ่นมี
การพัฒนาไป
ในทางที่ถูกตอง 

สํานักปลัด 

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 

เพื่อสรางความ
ตระหนักและองค
ความรูเร่ืองปองกัน
และแกไขปญหาการ
มีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร 

กลุมวัยรุน หมู 1 - 10 
ตําบลบานถอน จํานวน 50 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
อบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันตอการ
มีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
และการต้ังครรภ
ที่ไมพรอม  

สํานักปลัด 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เด็ก 
เยาวชน กลุมเสี่ยง 
ในพื้นที่ตําบลบาน
ถอน 

ประชาชน หมู 1 - 10  
ตําบลบานถอน จํานวน 

100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
อบรม 

ไมมีผูติดยาเสพ
ติดรายใหมในเขต
ตําบลบานถอน 

สํานักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยปรองดอง
สมานฉันท 

เพื่อสรางความรัก 
ความสามัคคี ความ
ปรองดองของ
ประชาชนในทองถิ่น 

ประชาชน หมู 1 - 10  
ตําบลบานถอน จํานวน 

100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม
อบรม 

ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี 
ความปรองดอง
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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2.5แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาหมูบาน
ใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบัน 

ประชาชน หมู 1 - 10 
ตําบลบานถอน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนสําเร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

ทําใหหมูบานมี
แผนการพัฒนาไป
ในทางที่
เหมาะสมและ
ขอมูลเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดเวทีรับฟง
ความเห็นของประชาชน 

เพื่อจัดประชุม
ประชาคมรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเร่ือง
ตางๆ 

ประชาชน หมู 1 - 10 
ตําบลบานถอน จํานวน 

100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

นําความคิดเห็น
ชองประชาชนมา
ใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน 

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริมความรู 
การพิทักษและคุมครอง
สิทธิสตรี 

เพื่อสงเสริมความรู 
การพิทักษและ
คุมครองสิทธิสตรี 

ประชาชน หมู 1 - 10 
ตําบลบานถอน จํานวน 

100 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรู การ
พิทักษและ
คุมครองสิทธิสตรี 

สํานักปลัด 

8 โครงการสงเสริมความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปองกันและ
ขจัดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปองกัน
และขจัดความรุนแรง
ในครอบครัว 

ประชาชน หมู 1 - 10 
ตําบลบานถอน จํานวน 

100 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดครอบครัว
ตนแบบไมใช
ความรุนแรงเปน
แบบอยางที่ดี
ใหกับชุมชนและ
สังคม 

สํานักปลัด 

รวมจํานวน 8 โครงการ 180,000 180,000 240,000 240,000 240,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือใหประชาชนรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80 

ประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและ
เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดสง
นักกีฬาเขารวม
แขงขันในระดับตางๆ 

สงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬา 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80 

ประชาชนรูจักใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและ
เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ 

เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธและ
สามัคคีระหวาง
หนวยงาน 

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ป ความสัมพันธ
ระหวาง
หนวยงานมีความ
สะดวกในกา
ติดตอ
ประสานงานมาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางลาน
กีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับออก
กําลังกาย 

ท่ีสาธารณะในเขตตําบล
บานถอน หมู1-10 

- - - - 500,000 มีสถานท่ีออก
กําลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกาย 

กองชาง 

5 กิจกรรมสงเสริมการ
จัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษและ
เผยแพรวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีสําคัญ 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละเพ่ิมข้ึน
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดี
งามไดรับการ
อนุรักษและ
เผยแพร 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษกิจกรรม งาน
พิธีการ งานรัฐพิธี
และวันสําคัญทาง
ศาสนา 

สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญทาง
ศาสนา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละเพ่ิมข้ึน
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
จัดกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือเปนการสงเสริม
และอนุรักษประเพณี
ลอยกระทง 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 รอยละเพ่ิมข้ึน
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

อนุรักษประเพณี
ลอยกระทงใหคง
อยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการประเพณี
สงกรานต 

เพ่ือเปนการสงเสริม
อนุรักษประเพณีวัน
สงกรานต 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม
ทุกหมูบาน 

สงเสริมอนุรักษ
ประเพณี
สงกรานตใหคง
อยูตอไป 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการหลอเทียน
พรรษา 

เพ่ือเปนการสงเสริม
อนุรักษประเพณีหลอ
เทียนพรรษา 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม
ทุกหมูบาน 

สงเสริมอนุรักษ
ประเพณีหลอ
เทียนพรรษาให
คงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการประเพณ ี

ฮีตสิบสองคลองสิบสี ่
เพ่ือเปนการสงเสริม
อนุรักษประเพณ ี

ฮีตสิบสองคลองสิบสี ่

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม
ทุกหมูบาน 

สงเสริมอนุรักษ
ประเพณีฮีตสิบ
สองคลองสิบสี่ให
คงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

รวมจํานวน 10 โครงการ 1,400,000 1,400,000 1,700,000 1,700,000 2,200,000    
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน , 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมซอม
แผนปองกันภัยและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือใหความรูแก
ประชาชนในการ
ปองกันภัยและระงับ
อัคคีภัย 

ประชาชนในเขตตําบลบาน
ถอน 

- - 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

ประชาชน
สามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ในเบ้ืองตนใน
การปองกันภัย
และระงับ
อัคคีภัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
สมาชิก อปพร. ใน
การปองกันภัย ฯ 

อปพร. ในเขตตําบลบาน
ถอน 

- - 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

อปพร. 
ปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธ แนะนํา
เก่ียวกับการปองกันสา
ธารณภัยตาง ๆ 

เพ่ือเปนการให
ความรูแกประชาชน
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยตางๆ 

ปะชาชนในเขตตําบลบาน
ถอน 

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

ประชนชนมี
ความรูในการ
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย
ตางๆ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรม อปพร . 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปองกันภัยฝายพล
เรือนและจัดหา
เครื่องแตงกายใหแก
สมาชิก อพปร. 

สมาชิก อปพร. ในเขต
ตําบลบานถอน 

- - 200,000 - - จํานวน อปพร. 
ท่ีเขารวม
กิจกรรมรอยละ 
50 

อปพร. 
ปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพมี
ความพรอมดาน
ทักษะมากข้ึน 

สํานักปลัด 

5 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยของประชาชน 

ปองกันและลดอุบัติบน
ถนนในตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกอบรมทบทวน 
อปพร. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

สมาชิก อปพร. ในเขต
ตําบลบานถอน 

- - 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

อปพร. 
ปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานและบริการ
จัดระบบการแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยของประชาชน 

ฝกอบรม การจัดหา
เครื่องมือท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังสนับสนุน
การดําเนินงานของทีมกูภัย
ประจําตําบล 

- - 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ชวยบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชาชน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ 

เพ่ือชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย
ไดอยางทันทวงที 

ประชาชนในเขตตําบลบาน
ถอน 

- - 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ชวยบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

รวมจํานวน 8 โครงการ 100,000 100,000 1,050,000 850,000 850,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  4 ดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรักนํ้า รักปา 
รักษาแผนดิน 

เพ่ือเปนการเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคล 

แหลงนํ้า ปาชุมชน ในเขต
ตําบลบานถอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหลงนํ้า ปา
ชุมชน ในเขต
ตําบลบานถอน
มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน 

มีปริมาณแหลง
นํ้า พ้ืนท่ีปา
สาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

2 โครงการปลูกปาเฉลิม 

พระเกียรต ิ
เพ่ือใหคนรูจัก
ประโยชนของปา
และมีสวนรวมการ
อนุรักษปาภาวะโลก
รอน 

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนใน
เขตตําบลบานถอน 

 

- - 50,000 50,000 50,000 มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ข้ึนรอยละ ๒ 

ปาธรรมชาติคืน
มา และมี
ปริมาณพ้ืนท่ีปา
สาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

3 โครงการฟนฟูปาชุมชน เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

พ้ืนท่ีปาชุมชนในเขตตําบล
บานถอน 

 

- - 50,000 50,000 50,000 มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ข้ึนรอยละ ๒ 

ปาธรรมชาติคืน
มา และมี
ปริมาณพ้ืนท่ีปา
สาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับภูมิทัศน
สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน 

เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน
สํานักงานใหนาอยู 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
รอบ อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณ
รอบ อบต. 

ภูมิทัศน
สํานักงาน อบต.
นาอยู 

สํานักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
4.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับภูมิทัศนรอบ
ตําบลบานถอน 

เพ่ือใหภูมิทัศน
ภายในตําบล
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
รอบตําบล 

- - 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบ
ตําบล 

ภูมิทัศนภายใน
ตําบลสวยงามนา
อยู 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกอบรมการปลูก
พืชไร 

เพ่ือสรางรายไดใน
ครัวเรือน 

ฝกอบรม/สงเสริมความรู
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝกอบรมการผลิต
เช้ือไตรโคเดอรมา 

เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิตและปลอดภัย
จากสารเคม ี

ฝกอบรม/สงเสริมความรู
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูในการทํา
สารกําจัดศัตรูพืช 

สํานักปลัด 

8 โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมการปลูกพืชสวน 

เพ่ือสรางรายไดใน
ครัวเรือน 

ฝกอบรม/สงเสริมความรู
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมสงเสริม
ใหความรูเรื่องการผลิต
ปุยเคมีชีวภาพ 

เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายในครัวเรือน 

ฝกอบรม/สงเสริมความรู
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 
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4.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางลานตาก
ขาวชุมชนตําบลบานถอน 

เพ่ือปรับปรุงสงเสริม
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กอสรางลานตากขาว
ชุม หมูท่ี 1-10 

- - - - 500,000 ลานตากขาว
ชุม หมูท่ี 1-
10 

มีลานตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชาง 

11 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.) 

สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
และพันธพืชทองถ่ิน 
สํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ิน ตามกรอบ
แนวทางของ
(อพ.สธ.) 

หมูท่ี 1-10 - - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 10 
หมูบานเขามา
มีสวนรวมใน
การเรียนรู
และรวม
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถ่ิน 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรและ
พันธพืชทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

รวม 11 โครงการ 150,000 150,000 450,000 450,000 950,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  4 ดานการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะท่ี
ตนทาง 

1.เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

2.ลดปญหามลพิษ
จากขยะ 

3.สรางจิตสํานึกให
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรูจักวิธี
คัดแยกและกําจัด
ขยะท่ีถูกตอง 

ประชาชนในตําบลบาน
ถอน 

- - 20,000 20,000 20,000 จํานวนขยะท่ี
ลดลงรอยละ ๒ 

1.ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง
ชุมชน 

2.ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาความ
สะอาดและรูจัก
วิธีคัดแยกและ
กําจัดขยะท่ี
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับการจัดการ
ขยะ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
เรื่องการจัดการขยะ
ในครัวเรือนไดถูกวิธี 

ประชาชนในตําบลบาน
ถอน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนขยะท่ี
ลดลงรอยละ ๒ 

ชุมชนภายใน
ตําบลมี
สภาพแวดลอมท่ี
นาอยู 

สํานักปลัด 

จํานวน 2 โครงการ - 20,000 40,000 40,000 40,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  5 ดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือใหการจัดเก็บ
ภาษีมีระบบท่ี
แนนอนและสามารถ
ตรวจสอบได
โดยสะดวกรวดเร็ว 
เกิดประโยชนในการ
ไปจัดเก็บภาษีตอไป 

ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ครอบคลุมท้ังตําบลบาน
ถอน 

- - 500,000 - - รายไดเพ่ิมข้ึน ขอมูลผูชําระภาษี
เปนปจจุบันและ
สามารถ
ดําเนินการ
จัดเก็บภาษี
ครบถวน 

กองคลัง 

2 โครงการจางเหมาพัฒนา
และจัดทํา website ของ 
อบต.บานถอน 

เพ่ือพัฒนาและ
จัดทํา website 
ของ อบต.บานถอน
ใหครอบคลุมขอมูล
ขาวสารและเผยแพร
กิจกรรมการ
ดําเนินงานของ 
อบต.บานถอน 

เว็บไซตมีโครงสรางรูปแบบ
ท่ีทันสมัยนาสนใจมีระบบ
การบริหารจัดการผูดูแล
ระบบ มีการเผยแพรขอมูล
อยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอเปนปจจุบัน 

- 30,000 - - - มีเว็บไซตของ
อบต.บานถอน 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน การ
เผยแพรขอมูล
สะดวกรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

3 โครงการขยายสัญญาณ
อินเตอรเน็ต 

เพ่ือขยายโครงขาย
สัญญาณ
อินเตอรเน็ตเพ่ือใช
ในสํานักงานอบต.
บานถอน 

มีระบบสัญญาณอินเตอร
ใชงานในการบริการ
ประชาชนรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- 30,000 - - - ติดตั้งขยาย
สัญญาณ
อินเตอรจํานวน 
1 จุด 

ระบบสัญญาณ
อินเตอรทันสมัย
ปฏิบัติงานได
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 
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 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดทําซุมเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักกักดีและ
เทิดทูนตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรต ิ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนซุมเฉลิม
พระเกียรต ิ

ประขาชนได
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง ลูกจาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และ
สงเสริมใหความรู
ความเขาใจฝนการ
พัฒนาตนเอง 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง ลูกจาง อบต.
บานถอน จํานวน 100 
คน 

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถ
นําความรูและ
ประสบการณที
ไดรับจาก
การศึกษาดูงาน
มาปรับใชกับ
องคกรไดมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

6 โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี
พบปะประชาชน 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในการรับ
ชําระภาษี และรับ
ฟงปญหาตางๆ 

1 ครั้ง/ป - - 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผูรวม 
โครงการรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจการบริการ
จัดการและการ
ปกครอง 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง  

กอง
การศึกษา 
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5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยตําบลบาน
ถอน 

เพ่ือเสริมสราง
ประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนในเขต
ตําบลบานถอน 

ประชาชนในเขตตําบลบาน
ถอน จํานวน 100 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจการบริหาร
จัดการและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
กอง

การศึกษา 

8 อุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ของ อปท.ในเขตอําเภอ
สวางแดนดิน 

เพ่ือใชในการบริหาร
ศูนยขอมูลขาวสาร
ใหมีประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

ศูนยขอมูล
ขาวสารสามารถ
พรอมใชงาน
เสมอ 

สํานักปลัด 
อปท.ในเขต
อําเภอสวาง

แดนดิน 
9 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

อําเภอสวางแดนดิน 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีอําเภอ
สวางแดนดิน 

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

อปท. ไดรวมกับ
อําเภอบูรณาการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการรวมกัน 

กอง
การศึกษา 

อปท.ในเขต
อําเภอสวาง

แดนดิน 
10 สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามภารกิจก่ิงกาชาด
อําเภอสวางแดนดิน 

เพ่ือชวยเหลือ
บรรเทาทุกข
ผูประสบภัย สงเสริม
คุณภาพชีวิตผูยากไร
และผูดอยโอกาสให
มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

1 ครั้ง/ป - - 10,000 10,000 10,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

ประชาชน
ผูประสบภัย ผู
ยากไรและ 
ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลัด 
ก่ิงกาชาด

อําเภอสวาง
แดนดิน 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 สนับสนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
อําเภอสวางแดนดิน 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดอําเภอสวางแดน
ดิน 

1 ครั้ง/ป - - 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

อบต. ไดรวมกับ
อําเภอบูรณาการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการรวมกัน 

สํานักปลัด 
อําเภอสวาง

แดนดิน 

12 สนับสนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จ 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการเตรียมการ
รับเสด็จ 

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

อบต. ไดรวมกับ
อําเภอบูรณาการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการรวมกัน 

สํานักปลัด 
อําเภอสวาง

แดนดิน 

13 สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลสัปดาหวันวิสาข 
บูชา 

เพ่ือสนับสนุน อปท.  
ท่ีรับผิดชอบจัดทํา
โคมบูชาและตกแตง
รถขบวนแหของ
อําเภอสวางแดนดิน 

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

อบต. ไดรวมกับ
อําเภอบูรณาการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการรวมกัน 

กอง
การศึกษา 

อปท.ในเขต
อําเภอสวาง

แดนดิน 
14 สนับสนุนโครงการจัดตั้ง

ศูนยบริการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ 
อปท. 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

1 ครั้ง/ป - 3,000 3,000 3,000 3,000 ดําเนินการ
อุดหนุนจัดทํา
โครงการ 

อบต. ไดรวมกับ
อําเภอบูรณาการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการรวมกัน 

สํานักปลัด 
อําเภอสวาง

แดนดิน 
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องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการเผยแพรกฎหมาย
เบ้ืองตนใหกับประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนพ้ืน
ทีตําบลบานถอน
ไดรับทราบกฎหมาย
ทีถูกตองและเปน
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน จํานวน 100 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

ประชาชน
สามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไป
ใชใน
ชีวิตประจําวันได 

สํานักปลัด 

16 โครงการสรางความรู
ความเขาใจใน พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก
ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสิทธิและ
การใชสิทธิกฎหมาย
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชนในเขตตําบล
บานถอน จํานวน 100 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

ประชาชน
สามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไป
ใชใน
ชีวิตประจําวันได 

สํานักปลัด 

17 โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภา อบต. ลูกจาง 
พนักงานของ อบต.บาน
ถอน 

เพ่ือปลูกฝงสงเสริม
และยกระดับ
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของ
ผูบริหารและ
พนักงาน 

คณะผูบริหาร พนักงาน
ของ อบต.บานถอน 
จํานวน 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

คณะผูบริหาร 
พนักงานของ 
อบต.บานถอน
สามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไป
ใชใน
ชีวิตประจําวันได 

สํานักปลัด 

จํานวน 17 โครงการ 155,000 318,000 1,318,000 818,000 818,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ติดตั้งโคมไฟกระพริบโซ
ลาเซลล หมูท่ี 8 บานทุง
ปลากัดนอย , หมู 6 บาน
ทุงปลากัดใหญ 

1. เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรของประชาชน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟ
กระพริบโซลา
เซลล จํานวน 3 
ชุด 

- - 50,000 - - โคมไฟ
กระพริบโซ
ลาเซลล 
จํานวน 3 
ชุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง/
หนวยงานอ่ืน 

จํานวน 1 โครงการ - - 50,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร PARA ASPHALT 
CONCRETE ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
ถนน สายบานหนองตาล 
หมูท่ี 3 ถึง บานถอน หมู
ท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร  

- 9,237,400 - - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร PARA ASPHALT 
CONCRETE ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
ถนนสายบานถอน หมูท่ี 
1 ถึง บานคําเจริญ หมูท่ี 
5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร  

- 9,237,400 - - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 
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องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 100 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนามแทงใหญ หมูท่ี 2 
ถึงบานคําเจริญ หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 4,275,000 - ระยะทาง 
1,500 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวแพ หมูท่ี 7  ถึง
บานหนองจาน หมูท่ี 6 
ตําบลทุงแก อําเภอเจริญ
ศิลป จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร  

- - 2,850,000 - - ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนามแทงนอย หมูท่ี 4  
ถึงบานคําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร  

- - - - 7,000,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 101 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึง
บานโคกเจริญ หมูท่ี 10  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,800 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 4,104,000 - ระยะทาง 
1,800 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

รวม 6 โครงการ - 18,474,800 2,850,000 8,379,000 7,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 102 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองคําเขิน บาน
คําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดปากบน
กวาง 6.00 
เมตร ลึก 2 
เมตร ปากลาง
กวาง 3.00 
เมตร ความยาว 
6,735 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
60,606 ลบ.ม. 

- - - 2,000,000 - รอยละของ
จํานวนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ี
สามารถทําการ
เพาะปลูกได
ตลอดฤดูกาล 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือใชใน
การเกษตรตลอดป 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 103 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.4  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 ขุดลอกหวยสันจอด เพ่ือแกไขปญหาขาด
แคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ปากลางกวาง 
15 เมตร ปาก
บนกวาง 20 
เมตร ลึก 3เมตร 
ความยาว 
5,772 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
303,030  
ลบ.ม. 

- - - - 9,000,000 รอยละของ
จํานวนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ี
สามารถทําการ
เพาะปลูกได
ตลอดฤดูกาล 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือใชใน
การเกษตรตลอดป 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

รวม 2 โครงการ - - - 2,000,000 9,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 104 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
หองนํ้าศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงปลา
กัดใหญ 

เพ่ือใหนักเรียนไดมี
หองนํ้าไวใชงานอยาง
เพียงพอ  

กอสรางหองนํ้าในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุง
ปลากัดใหญ 

- - 80,000 - - หองนํ้าจํานวน 
1 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงปลา
กัดมีหองนํ้าใช
งานอยางพียงพอ 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
 

รวม 1 โครงการ - - 80,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 105 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสราง
สนามกีฬา/ลานกีฬา
หมูท่ี 6 บานทุงปลา
กัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชนและ
เยาวชนมีสถานท่ี
สําหรับออกกําลัง
กายและลานในการ
ทํากิจกรรม 

กอสรางลานกีฬา/สนาม
กีฬา 

- - 100,000 - - ลานกีฬา/
สนามกีฬา
จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย
และมีสถานท่ีใน
การทํากิจกรรม 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
 

รวม 1 โครงการ   100,000      
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐๕ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตสวนกลางจํานวน ๑คัน รถบรรทุก 
(ดีเซล) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอปริมาตร
กระบอกสูบไมตํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต แบบดับเบ้ิลแค็บฯลฯ 

- - - 814,000 - สํานัก 
งานปลัด 

 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะ จาํนวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบอัดทาย ฯลฯ 

- - - - 2,400,000 สํานัก 
งานปลัด 

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1 
คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ฯลฯ 

- - - - 1,000,000 สํานัก 
งานปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีพนักพิงสูงจํานวน 3 ตัว และเกาอ้ีลอ
หมุนจํานวน 17 ตัว 

- 53,700 - - - สํานัก 
งานปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีพลาสติกพิงหลังเกรดเอ ขนาด 
48×45×81 มม. 

- - - - 50,000 สํานัก 
งานปลัด 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เตนทขนาดใหญ ทรงโคง ขนาด 5×12 ม. - - - - 100,000 สํานัก 
งานปลัด 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เครื่องทํานํ้ารอนนํ้าเย็นจํานวน  
1 เครื่อง 

- 6,000 - - - สํานัก 
งานปลัด 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

ตูเย็น จํานวน 1 ตู ขนาด 5 คิวบิกฟุต - - 6,500 - - สํานักงานปลัด 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะหมูบูชาจํานวน 1 ชุด 
 

- 8,500 - - - สํานักงานปลัด 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตัว  12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 
สํานักงานปลัด 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 
2 ตัว 

- - 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 
สํานักงานปลัด 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะพับอเนกประสงคขาพับ โครงสรางเปน 
สแตนเลสแทท้ังตัวขนาด 75×180×75 
ซม. จํานวน 20 ตัว 

- - 88,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 
 

- 21,000 21,000 21,000 - กองคลัง 
สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน 2 
เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- 32,000 - - - สํานัก 
งานปลัด 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน 3 
เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- 17,700 - - - สํานัก 
งานปลัด 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- 7,900 7,900 - - สํานัก 
งานปลัด 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 5 เครื่อง 

- - 3,500 - - สํานัก 
งานปลัด 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

18 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

แทนปนฉีดนํ้าดับเพลิงพรอมหัวฉีดสําหรับ
ติดตั้งบนรถดับเพลิง 

- - 28,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

19 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทางแยกสงนํ้าดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว
ขนาด 2.5 น้ิว 

- - 10,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

20 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทอทางจายนํ้าสองหูเกลียวในชนิด
สวมเร็วขนาด 2.5 น้ิว จํานวน 2 อัน 

- - 5,600 - - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

21 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง 

เลื่อยโซยนต ขนาด 4.5 แรงมา - - 15,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

22 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํารวจ 

บันไดอลูมิเนียมสไลด ความยาว 20 ฟุต - - 10,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

23 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถกระเชา จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
บรรทุกเททาย 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลล ติด
ตังเครนไฮดรอลิค 

- - 2,500,000 - - กองชาง 

24 แผนงานแคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

กลองถายภาพระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว  
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ ม.ค. 2561 

- 13,600 - - - กองชาง 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

25 แผนงานแคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- - 7,900 - - กองชาง 

26 แผนงานแคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเปด 2 บาน จํานวน 
2 หลัง 

- - 11,000 - - กองชาง 

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 
เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 
× 1080 พิกเซล ขนาดจอ 32 น้ิว 

- - - - 10,300 กองการศึกษา 

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเปด 2 บาน จํานวน 
2 หลัง 

- - 11,000 - - กองการศึกษา 

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง - - 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 
30 

 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- - 7,900 - - กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- - 17,000 - - กองการศึกษา 

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- - 16,000 - - กองการศึกษา 

33 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ คาครุภัณฑ
การเกษตร 

เคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 1 เคร่ือง  - - 59,000 59,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาท)ี 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

- - 2,600 - - กองคลัง 

รวม - 172,400 3,051,900 1,118,000 3,784,300  



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๑๑ ~ 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

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

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2561 จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 ซักซอมแนวทาง
การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ.2561   - 2565)  ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหถือเปนแนวทางปฏิบัติ ใหแลวเสร็จภายใน 
15 มิถุนายน 2562  และสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561  – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 2 วันท่ี 12 มิถุนายน  2562  

     ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548  ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศ ใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช 
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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