
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 



 

 

ค ำน ำ 
 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อน
วันที่ ระเบียบฉบับนี้ มีผลใช้บั งคับให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่ าวมีผลใช้บั งคับได้ต่อไปจ นกว่า
กระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

 ข้อเท็จจริง  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติฯ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้
รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบล  ซึ่งได้จากการจัดประชาคมหมู่บ้าน  และประชาคมต าบล  และข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) โดยผ่านการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแวงใต้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(  พ.ศ. ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๕  ) ฉบับนี้  คงเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ต่อไป 
  
  



 สารบัญ 
            
เรื่อง                   หน้า 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
       ๑. ด้านกายภาพ         ๑ 
       ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง       ๒ 
 ๓. ประชากร         ๓ 
 ๔. สภาพทางสังคม         ๔ 
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๔ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ         ๖ 
 ๗. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านเกษตรและแหล่งน้้า)     ๖ 
 ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๖ 
 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๖ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค     ๘ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๓๕ 
 ๓. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา       ๔๒
ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       ๖๑ 
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนา         
  ๒.๑ แบบ ผ.๐๑         ๖๒ 
  ๒.๒ แบบ ผ.๐๒         ๖๖ 
  ๒.๓ แบบ ผ.๐๒/๑        - 
  ๒.๔ แบบ ผ.๐๓                  ๒๗๖
ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      ๒๗๘ 
 ๒. การติดตามและประเมินผล        ๒๘๖ 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.ด้านกายภาพ 

สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานส าคัญของท๎องถิ่น 
๑.๑ สภาพทั่วไป 

๑.๑.๑ ที่ตั้ง ต าบลหนองแวงใต๎ เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยูํหํางจาก
อ าเภอไปทางทิศเหนือ  ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดแนวเส๎นทางหลวง หมายเลข ๒๒๒  

๑.๑.๒  เนื้อที่  ต าบลหนองแวงใต๎  มีเนื้อที่พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๙๐ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๕๖,๒๕๐ ไรํ  โดยมีอาณาเขตติดตํอกับพ้ืนที่ตํางๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบลหนองแวง  อ าเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับต าบลแพด  อ าเภอค าตากล๎า 
 ทิศใต๎  ติดตํอกับต าบลนาค า  อ าเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลธาตุ  อ าเภอวานรนิวาส 

ทิศเหนือ  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมห๎วยแสง  ที่บริเวณพิกัด  ยูอี ๖๐๕๖๖๓  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ตามล าห๎วยแสงไปตามถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ที่สะพาน คสล. ที่บริเวณพิกัดยูอี ๖๔๑๖๔๑ 
ไปบรรจบ  ห๎วยโนดเข๎าสูํชายป่าไปบรรจบห๎วยหินที่พิกันยูอี ๖๖๔๖๔๓ ไปตามห๎วยหิน  ผํานห๎วยหินลาดไป
ตามแนวชายป่าผํานห๎วยล าแคน  ที่บริเวณพิกัดยูอี  ๖๙๕๖๕๒  ไปบรรจบห๎วยตูม  ห๎วยพุง  ไปสิ้นสุดที่หลัก
แกํนริมห๎วยพุง ที่บริเวณพิกัดยูอี ๗๑๑๖๕๙ รวมระยะทางประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมห๎วยพุงที่บริเวณพิกัดยูอี ๗๑๑๖๕๙ ลงมาทางทิศใต๎ผําน  
ทุํงนามาบรรจบห๎วยลึกท่ีบริเวณพิกัดยูอี ๗๑๕๖๓๗ ไปตามห๎วยลึกผํานแนวชายป่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎   
ไปสิ้นสุดที่หลักแกํนบริเวณริมทางเกวียน บริเวณพิกัดยูอี ๗๒๓๖๐๑ รวมระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร 

ทิศใต๎  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมทางเกวียน  ที่บริเวณพิกัดยูอี ๗๒๓๖๐๑ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต๎ไปตามแนวชายป่าถึงยอดริมห๎วยไรํ   ที่บริเวณพิกัดยูอี  ๗๐๙๕๘๑  เลาะผํานล าห๎วยขี้หมูอีกสายที่
บริเวณพิกัดยูอี ๖๙๖๕๗๙  ถึงยอดล าห๎วยขี้หมูอีกสายที่บริเวณพิกัดยูอี  ๖๙๓๕๗๖  ไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวชายป่าไปบรรจบถนนสายพังโคน-บึงกาฬ  ที่บริเวณพิกัดยูอี  ๖๔๓๕๘๐ ถึงห๎วยมํวงที่บริเวณพิกัดยูอี  
๖๓๕๕๘๐  ไปตามทางเกวียนสิ้นสุดที่หลักแกํนริมห๎วยหอยที่บริเวณพิกัดยูอี  ๖๐๕๖๕  รวมระยะทางประมาณ  
๑๘  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  จุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนที่บริเวณห๎วยหอยที่บริเวณพิกัดยูอี  ๖๐๕๕๖๕  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวชายป่าไปบรรจบถนนสาย  นาบัว-เจริญศิลป์  ที่บริเวณพิกัดยูอี ๕๙๘๕๙๑ ผําห๎วยวังเคน , ผําน
ห๎วย  กุดหัวดง , ผํานห๎วยลึกเล็บเงือก  ที่บริเวณพิกัดยูอี  ๕๙๔๖๐๕  ไปตามแนวป่าตลอดผํานถนนสายหนอง
แวง-กุดเรือค า  ที่บริเวณพิกัดยูอี ๕๙๐๖๔๐ ไปบรรจบทางเกวียนที่บริเวณพิกัดยูอี ๕๙๐๖๔๐ ไปตามแนวชาย
ป่าบรรจบห๎วยแสงไปสิ้นสุดที่หลักแกํนริมห๎วยแสงที่บริเวณพิกัดยูอี   ๖๐๕๖๕๓ รวมระยะทางประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร 

๑.๑.๓ ภูมิประเทศ  เป็นพื้นทีสู่งทางด๎านทิศเหนือ  ลาดต่ าลงมาทางทิศใต๎และทิศตะวันออก  ทิศ
ตะวันตกท าให๎พ้ืนที่แถบทิศใต๎เป็นที่ลุํม  มีล าห๎วยที่ส าคัญที่สุดคือ  ห๎วยโนด  แตกสาขาเป็นห๎วยเล็ก ๆ  ผําน
ตามหมูํบ๎านตําง ๆ  ดังนี้  คือ  ห๎วยแสง  ห๎วยตะหลุง  ห๎วยขี้หมู  ฯลฯ 
  
 



 
 

๒ 
 

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ จ านวนหมูํบ๎านและระดับการพัฒนา  ต าบลหนองแวงใต๎  มีทั้งหมด ๑๕ หมูํบ๎าน  ดังนี้ 

 หมูํที่  ๑ บ๎านหนองแวง   
 หมูํที่  ๒ บ๎านนาบัว   
 หมูํที่  ๓ บ๎านดอนกลอย   
 หมูํที่  ๔ บ๎านโพนสวาง   
 หมูํที่  ๕ บ๎านโคกกํอง   
 หมูํที่  ๖ บ๎านวังเยี่ยม   
 หมูํที่  ๗ บ๎านบะทอง   
 หมูํที่  ๘ บ๎านโนนทับช๎าง   
 หมูํที่  ๙ บ๎านศรีสวําง   
 หมูํที่  ๑๐ บ๎านรุํงพนาไพร   
 หมูํที่  ๑๑ บ๎านนาบัวพัฒนา  
 หมูํที่  ๑๒ บ๎านโนนเจริญศิลป์  
 หมูํที่  ๑๓ บ๎านโนนจ าปาหอม  
 หมูํที่  ๑๔ บ๎านโนนสามเศียร  
 หมูํที่  ๑๕ บ๎านหนองแวงใต๎   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

๓.ด้านประชากร 
 ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนประชากรและจ านวนผู๎ใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง 

หมูํบ๎าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวนผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมูํที่ ๑ บ๎านหนองแวง ๑๙๓ ๒๘๖ ๒๙๔ ๕๘๐ ๒๑๔ ๒๓๔ ๔๔๘ 

หมูํที่ ๒ บ๎านนาบัว ๑๗๔ ๓๔๔ ๓๘๕ ๗๒๙ ๒๕๗ ๓๐๓ ๕๖๐ 

หมูํที่ ๓ บ๎านดอนกลอย ๑๘๑ ๓๖๙ ๓๓๕ ๗๐๔ ๒๘๒ ๒๗๒ ๕๕๔ 

หมูํที่ ๔ บ๎านโพนสวาง ๒๗๙ ๖๗๓ ๖๒๒ ๑,๒๙๕ ๕๐๑ ๔๕๓ ๙๕๔ 

หมูํที่ ๕ บ๎านโคกกํอง ๑๗๐ ๔๐๙ ๓๖๕ ๗๗๔ ๓๑๐ ๒๘๐ ๕๙๐ 

หมูํที่ ๖ บ๎านวังเยี่ยม ๒๓๖ ๔๘๙ ๔๗๙ ๙๖๘ ๓๖๒ ๓๕๐ ๗๑๒ 

หมูํที่ ๗ บ๎านบะทอง ๑๔๐ ๒๗๙ ๒๗๗ ๕๕๖ ๒๐๕ ๒๑๑ ๔๑๖ 

หมูํที่ ๘ บ๎านโนนทับช๎าง ๑๕๙ ๓๓๙ ๓๓๖ ๖๗๕ ๒๕๓ ๒๕๐ ๕๐๓ 

หมูํที่ ๙ บ๎านศรีสวําง ๑๒๐ ๒๑๘ ๒๐๘ ๔๒๖ ๑๖๗ ๑๖๐ ๓๒๗ 

หมูํที่ ๑๐ บ๎านรุํงพนาไพร ๑๐๕ ๑๙๐ ๒๑๔ ๔๐๔ ๑๔๖ ๑๕๗ ๓๐๓ 

หมูํที่ ๑๑ บ๎านนาบัวพัฒนา ๒๓๓ ๔๒๔ ๔๓๕ ๘๕๙ ๓๒๔ ๓๔๔ ๖๖๘ 

หมูํที่ ๑๒ บ๎านโนนเจริญศิลป์ ๓๗๗ ๕๔๙ ๕๓๙ ๑,๐๘๘ ๔๐๘ ๔๑๐ ๘๑๘ 

หมูํที่ ๑๓ บ๎านโนนจ าปาหอม ๗๐ ๑๖๐ ๑๕๘ ๓๑๘ ๑๒๖ ๑๑๙ ๒๔๕ 

หมูํที่ ๑๔ บ๎านโนนสามเศียร ๑๒๖ ๒๘๒ ๒๘๑ ๕๖๓ ๒๑๓ ๒๑๐ ๔๒๓ 

หมูํที่ ๑๕ บ๎านหนองแวงใต๎ ๑๔๒ ๒๓๘ ๒๔๒ ๔๘๐ ๑๘๓ ๑๙๒ ๓๗๕ 

รวมทั้งหมด ๒,๖๐๕ ๕,๒๔๙ ๕,๑๗๐ ๑๐,๔๑๙ ๓,๙๕๑ ๓,๙๔๕ ๗,๘๙๖ 

  ข๎อมูล   :   จากส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอวานรนิวาส 

  : ข๎อมูลจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร จากแบบส ารวจข๎อมูลจ านวนครัวเรือนและ
จ านวนประชากรในแตํละหมูํบ๎าน  พิมพ์วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๔.สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๒      แหํง 

  - โรงเรียนประถมศึกษา   ๗      แหํง 

  - โรงเรียนมัธยม    ๑      แหํง 

  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑      แหํง 

  - ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน  ๑๕    แหํง 

  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   -       แหํง 

  - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง   -       แหํง 

 ๔.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์    ๑๖      แหํง 

  - มัสยิด     -         แหํง 

  - ศาลเจ๎า    -         แหํง 

  - โบสถ์     ๒        แหํง 

 ๔.๓ การสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด-เตียง  -      แหํง 

  - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ/หมูํบ๎าน ๒      แหํง 

  - สถานพยาบาลเอกชน   ๑      แหํง 

  - ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   -      แหํง 

  - อัตราการและใช๎ส๎วมราดน้ า  ๑๐๐   เปอร์เซ็นต ์

  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน      ๑๗๐   คน 

 ๔.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจ    -      แหํง 

  - สมัชชาต ารวจบ๎าน   -    คน 

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒๑๐   คน  

๕. การบริการพื้นฐาน 

  ๔.๓.๑การคมนาคม การคมนาคมในต าบลหนองแวงใต๎ ใช๎การคมนาคมทางบกเป็น
ส าคัญคือทางรถยนต์ ใช๎ในการเดินทางติดตํอและการขนสํงสินค๎าเป็นหลัก ดังนี้ 

  - ทางหลวงหมายเลข   ๒๐๙๑     (บ๎านมํวง-บ๎านหนองแวง) 

  - ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๕๐     (เจริญศิลป์-นาบัว) 
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  - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  ๒๒๒    (พังโคน-บึงกาฬ) 

  - ถนนลาดยาง    ๔        สาย 

  - ถนนคอนกรีต    ๑๔      สาย 

  - ถนนลูกรัง    ๒๑      สาย 

  - ถนนดิน    ๖        สาย   
  ๔.๓.๒ การโทรคมนาคม 

  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   -        แหํง 

  - โทรศัพท์สาธารณะ             ๑๘      แหํง 

  ๔.๓.๒ การไฟฟ้า 

  - ครัวเรือนที่มีการไฟฟ้า จ านวน  ๑,๙๘๐  ครัวเรือน 

  (ท่ีมา : การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค อ าเภอวานรนิวาส ณ  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙) 

๖. สภาพเศรษฐกิจ 

  ๖.๑ อาชีพ ประชากรในต าบลหนองแวงใต๎ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เชํน การท านา เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพรับจ๎าง ค๎าขาย 

  - อาชีพการเกษตร   ร๎อยละ ๘๕ 

  - อาชีพรับจ๎าง    ร๎อยละ ๑๔ 

  - อาชีพค๎าขายและรับราชการ  ร๎อยละ   ๑ 

  ๖.๒ หนํวยธุรกิจอ่ืน ๆ ในเขต อบต. มีดังนี้ 

  - ปั้มน้ ามันและก๏าซ   ๑       แหํง 

  - อุตสาหกรรมครัวเรือน   -       แหํง 

  - โรงสีข๎าวขนาดกลาง   ๑๑      แหํง 

  - โรงสีข๎าวขนาดเล็ก   ๓๕      แหํง 

  - ร๎านค๎า     ๗๐      แหํง   

                    เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

  ๗.๑ แหลํงน้ าธรรมชาติ 

  - ล าน้ า-ล าห๎วย-ล าคลอง           ๑๑      แหํง 

  - บึง-หนองน้ าอ่ืน ๆ          -         แหํง 

  ๗.๒ แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 

  - ฝาย คสล.             ๒    แหํง 

  - บํอน้ าตื้น          ๘     แหํง 
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  - บํอน้ าบาดาล,บํอตอก,บํอเจาะ        ๗๔๐     แหํง 

  - ระบบประปา          ๗      แหํง 

  - สระเก็บน้ า          ๔๐    แหํง 

  - อํางเก็บน้ า          ๑     แหํง  

 ๗.ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  ๘.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์         ๑๖      แหํง 

  - มัสยิด            -         แหํง 

  - ศาลเจ๎า           -         แหํง 

  - โบสถ์           ๒        แหํง 

๘.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๙.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

  ๙.๑.๒ แหลํงน้ าธรรมชาติ สํวนใหญํน้ าอุปโภคจากบํอน้ าตื้นสาธารณะ,บํอน้ าบาดาล
สาธารณะและถังเก็บน้ าฝนสาธารณะ 

  ๙.๑.๓  ทรัพยากรป่าไม๎ สํวนใหญํเป็นป่าไม๎เต็งรัง เชํน ป่าดงอีบําง ป่าดงค าพลูและ
ป่าดงค าก้ัง       

๙.อื่นๆ 

  ๑๐.๑ รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎ รายได๎ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด๎วย  

๑.รายรับจริง จ านวน ๔๗,๗๘๑,๖๔๓.๐๐   บาทประกอบด๎วย 

  ภาษีอากร    ๒๗๒,๒๔๔.๙๕  บาท 

  คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต ๒๕๑,๕๖๑.๒๐  บาท 

  รายได๎จากทรัพย์สิน   ๓๕๙,๒๑๗.๑๐  บาท 

  รายได๎เบ็ดเตล็ด    ๑๓,๑๙๐.๐๐  บาท 

  ภาษีจัดสรร    ๑๙,๐๗๘,๐๕๓.๔๐  บาท 

  เงินอุดหนุน    ๒๗,๗๘๑,๖๔๓.๐๐ บาท 

๒.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน จ านวน ๐.๐๐ บาท 

๓.รายได๎จริง จ านวน ๒๘,๕๔๘,๒๘๗.๗๗ บาท ประกอบด๎วย 

  งบกลาง     ๙,๖๒๓,๑๙๒.๐๐ บาท 

  งบบุคลากร    ๙,๘๑๗,๗๙๙.๐๐ บาท 
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  งบด าเนินงาน    ๔,๓๒๒,๖๙๖.๗๗ บาท 

  งบลงทุน     ๒,๐๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท 

  งบรายจํายอื่น     -  บาท 

  งบเงินอุดหนุน    ๓,๗๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

๔.รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์  –   บาท  

๕.รายจํายที่จํายจากเงินสะสม    ๖,๙๒๙,๐๐๐.๐๐   บาท 

๖.รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองสะสม     -    บาท 

๗.รายจํายเงินกู๎        -    บาท 

 ข. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 

  (๑) การรวมกลุํมของประชาชน 

   จ านวนกลุํมทุกประเภท  ๒๘   กลุํม แยกเป็นประเภท ดังนี้ 

   - กลุํมอาชีพ   ๑๕ กลุํม 

   - กลุํมออมทรัพย์    ๖ กลุํม 

   - กลุํมศูนย์สาธิตฯ   ๘ กลุํม 

   - กลุํมปุ๋ยเพ่ือการเกษตร   ๕ กลุํม 

   - กลุํมอ่ืน ๆ   ๑๘ กลุํม 

  (๒) จุดเดํนของพ้ืนที่ (เอ้ือตํอการพัฒนาต าบล) 

   - อบต.หนองแวงใต๎ มีถนนทางหลวงสายหลัก หมายเลข ๒๒๒ ซึ่งเหมาะแกํ
การคมนาคและการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรของประชาชนเพื่อการพานิช 

- อบต.หนองแวงใต๎  มีแหลํงน้ าที่ส าคัญหลายแหํงที่ชํวยให๎ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถน ามาใช๎เพ่ือการเกษตร อาทิ อํางเก็บน้ า ฝาย คสล. เป็นต๎น  
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ     “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน า เสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 



 
 

๑๐ 
 

 ๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ

ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้าง
ขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น 
ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรค
ระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก 



 
 

๑๑ 
 

ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 
๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะ
เป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะ
มีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้ พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 
๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้น
มาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ
จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 



 
 

๑๒ 
 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้า งพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทย
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนัน้ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิด 



 
 

๑๓ 
 

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไป
กับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่
จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ 



 
 

๑๔ 
 

เดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดี มีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รปูแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ



 
 

๑๗ 
 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 



 
 

๑๘ 
 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

 อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 
 

๑๙ 
 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสร ร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 



 
 

๒๐ 
 

๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแวงใต้  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้
น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูง
กว่าไทย 
 ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง



 
 

๒๑ 
 

ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิต 
ภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด า เนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ 
แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
 ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน าใน
ขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  



 
 

๒๒ 
 

 ๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับ
ดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่
จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ 
ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ 
GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ 
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่
ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน 
  ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
 
๒.๒ ด้านสังคม 
 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
 (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
 (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 
๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ



 
 

๒๓ 
 

ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิม
มากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ใน
ปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
 ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
 ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ 
เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสั งคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
 ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
 (๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง
ส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
 (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 



 
 

๒๔ 
 

 (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
 (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น 
จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
 (๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 
 ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจน
ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่
ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็
ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
 ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
 ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 



 
 

๒๕ 
 

 (๑) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ 
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 (๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก 
เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
 (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้า
เข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
 (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ า
หลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 
 



 
 

๒๖ 
 

 ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
 (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ต้นทุนในการก าจัดสูง 
 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
 (๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
 (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 



 
 

๒๗ 
 

 ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
 (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางใน
ปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ 
(๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
 (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
 ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
 (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม



 
 

๒๘ 
 

ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการ
ก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
 (๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. 
ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจ
และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน  
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน 
และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่
และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบ
ธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ 
อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
 ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ พัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : 
CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 



 
 

๒๙ 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑. แผนพัฒนาภาค 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระดับโลกและในประเทศ  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 

ในตลาดโลก  การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจและศักยภาพ
ของภูมิภาคต่างๆ โดยก าหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ภูมิเศรษฐกิจ
และสังคมแต่ละภาค เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน  การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชุมชนศูนย์กลางในแต่ละภาคให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 
  ๑.บทบาทการพัฒนาพื้นที่ 
  เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิต  อุตสาหกรรมแปร
รูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม  วัฒนธรรม
ประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
  ๒.บทบาทการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน 
  เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาเมืองชายแดนและด่านชายแดน ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานีให้
เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและพัฒนาอุดรธานีและสกลนครให้เป็น
เมืองสนับสนุน  การเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเอเชียตะวันออก  พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๓ ที่จังหวัดนครพนม อาทิ คลังสินค้า สถานที่จอดรถ
สินค้า 
  ๓.ทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน  เพิ่มความม่ันคงของอาชีพ 
เกษตรโดยเฉพาะเกษตรรายย่อย  ขยายฐานการผลิตโดยเฉพาะพืชพลังงานไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุน
การเกษตรแบบข้อตกลง (Contact  Farming) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งเสริมภาคเอกชนให้มี
บทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์  โดยนครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์เป็นเขตอุตสาหกรรม
อาหารและพลังงาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย นครราชสีมา 
ขอนแก่นเป็นอุตสาหกรรมชั้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการท่องเที่ ยวใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และประเพณีดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
  ๓.๒ ด้านสังคม 
  พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยปรับปรุงคุณภาพคนให้พร้อม
รองรับโอกาสด้านอาชีพ  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตรโดยส่งเสริมการเกษตรแบบประณีต เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทีจะน าสู่การผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารสนับสนุนการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างความม่ันคงของภาคเกษตร  ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเน้นทางด้านการรักษาและการปูองกันโดยเร่ง
สร้างระบบปูองกันและรักษา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
ความเข้มแข็งให้ชุมชน รื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
พ้ืนฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเมือง
และชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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  ๓.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ปุา  โดยการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาเดิม  ฟ้ืนฟูสภาพปุาเสื่อมโทรมสร้างความ
สมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาดูแลรักษาและการ
ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและการปูองกันไฟไหม้ปุา และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าให้เหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและ
สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ และพัฒนาระบบ ชลประทาน ควบคุม ก ากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทในการก ากับดูแล รักษา ควบคุมคุณภาพดิน น้ า 
อากาศ พัฒนาระบบเฝูาระวังและเตือนภัยที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ โดยเฉพาะจากน้ าปุาไหลหลาก
ดินถล่มและความแห้งแล้ง พร้อมกับวางแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ ยงครอบคลุมทั้งภาคและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และฝุุนละออง รวมทั้งการส่งเสริมให้ท้องถิ่น
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  
 

 ๒. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

        วิสัยทัศน์  
       "ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑.  การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วฒันธรรม) อย่างยั่งยืน 
   ๒.  การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
   ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

๔.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  เป้าประสงค์ (รวม) 
   “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 ได้ให้ความส าคัญกับ 
  ๑.การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming  กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก  รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
  ๒.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า  เช่น จัดท าเวลาท าการ
ของด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  และด่านสะหวัน-ลาวบาว  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง (GMS 
Cross-Border  Transportation  Agreement  :GMS CBTA ) เพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและ
สินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา  Single  Window Inspection:SWI เพ่ือให้เอ้ือต่อการตรวจ
ปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single  Stop Inspection :SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
  ๓.พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔.พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริม
ให้พ้ืนที่ชลประทานเป็นพ้ืนที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ
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ผลไม้ และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการท า
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๕.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดย
ยกระดับการศึกษา และส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๓. แผนพัฒนาจังหวัด 
  นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็น “เมือง ๓ ธรรม” 
เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก และจูงใจให้ผู้คนภายนอกมาท่องเที่ยวสกลนคร ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการสร้างเม็ดเงินเสริม
รายได้ในพ้ืนที่ได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจในบ้านของตนแก่คนสกลนคร 
  จังหวัดสกลนครนั้นได้ชื่อว่า “เมือง ๓ ธรรม ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และ
เมืองแห่งวัฒนธรรม  กล่าวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารย์ที่เป็นอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปูุมั่น ภูริทัตโตหลวงปูุฝั้น  
อาจาโร  ซึ่งได้รับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมทั้งการมีสถานที่ส าคัญทางศาสนา จังมี
พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้ขึ้นชื่อว่ าเป็นเมืองแห่งธรรมะ และจาก
การที่มีภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ที่หลากหลายของเทือกเขา ภูพานอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช
ที่หลากหลาย  ของเทือกเขา  ภูพานอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชที่หลากหลาย ของเทือกเขาภูพานอันเป็นที่ตั้งของ
อุทยานแห่งชาติ  ๓  แห่ง นอกจากนั้น ยังมี “หนองหาร” อันเป็นแหล่งน้ าจืดที่กว้างใหญ่มาก ขนาดพ้ืนที่ ๑๒๓  
ตารางกิโลเมตร มีเกาะต่างๆ กว่า  ๒๐  เกาะ เหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็น
เมืองแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองเก่าแก่ มีชนเผ่าพ้ืนเมือง จ านวน ๖ เผ่า ได้แก่ เผ่าภู
ไท เผ่าญ้อ  ไทโส้  ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอิสาน คนไทย เชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละชนเผ่า 
และแต่ละเชื้อชาติ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นสืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และอยู่
ด้วยกันด้วยความรัก สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้  จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  
นอกจากเป็นเมือง ๓  ธรรม ดังกล่าวแล้ว จังหวัดสกลนครส่งเสริม ๑๙ ผลส าเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยเฉพาะ ๓ ด ามหัศจรรย์ ได้แก่ ไก่ด าภูพาน  (ไก่ด า) สุกร ภูพาน (หมู
ด า) และวัวทาจิมะภูพาน (โคด า) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy) 
 
                                                          ปรับโครงสร้าง 
                                                      พ้ืนฐาน 
                                                     Growth & 
                                                Competitiveness 
 
 
                                                       ปรับสมดุล 
                 สร้างคุณภาพชีวิต                    พัฒนา                               เป็นมิตร 
                 ลดความเหลื่อมล้ า                 กฎระเบียบ                           สิ่งแวดล้อม 
                 Inclusive  Growth                                                   Green  Growth 
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เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย ขยายโอกาส 
 
ความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
 ข้อมูลความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร  จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ทั้งแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 ๒.การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 ๓.การปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทางบกให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
 ๔.การขยายเขตการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๕.การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
 ๒.การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ 
 ๓.การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร 
 ๔.การขยายช่องทางการตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 ๕.การจัดหาแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมส าหรับการประกอบอาชีพ 
 ๖.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น (หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 

ดูแลเดก็และเยาวชน 

-หอพกั 
-สถานบริการ 
-สวนสาธารณะ 

-สร้างส่ิงแวดลอ้มเชิง 

รักอนามยัใส่ใจ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

-ลดมลพิษดา้นต่างๆ  
-ป้องกนัโรคติดต่อ 

-800 ลา้นตน้ 

80 พรรษา มหาชินี 

เพ่ิมรายไดล้ดรายจ่าย 
ประชาชน 

-เพ่ิมผลผลิตการท านา 
-สร้างฝายหลวงพ่ึงตนเอง 

-เล้ียงปลาในนาขา้ว 
-Otop 

-โครงการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข ABC 

-Zoning พ้ืนท่ีเกษตร 
-เล้ียงโคเน้ือ(ลูกผสม/พนัธ์ุแท)้ 

-เล 
 

--ข 

ขยายโอกาส 

ประชาชน 

-Otop 

-ปรับปรุง Logistics 

-เพ่ิมขีดความสามารถผูป้ระกอบการ 

ขยายโครงการพระราชด าริ 
-ปรับปรุงแหล่งน ้ าตามพระราชด าริ 

-เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมโครงการ& โครงการ

พระราชด าริ 

ยาเสพติด 

To be number on 

-ครอบครัวอุ่นใจ 
-7 ยทุธศาสตร์หลกั 

 

เมืองสกล 
น่าอยู ่



 
 

๓๓ 
 

 ๗.การพัฒนาสภาพพ้ืนที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูก 
 ๘.การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด 
 ๙.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 ๑๐.การควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์เกษตร ค่าแรงงาน 
 ๑๑.การส่งเสริมทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
 ๑๒.การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

 ด้านการศึกษา 
 ๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงสู่การบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
 ๒.การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดก้าวเข้าสู่ประชาคม
 อาเซียน 
 ๓.การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรองรับการก้าวเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน 
 ๔.การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑.การบ ารุง ส่งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธ ารงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 

 ด้านสาธารณสุข 
 ๑.การให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ ออกข้อบังคับต าบลเพื่อปูองกันโรคติดต่อ 
 ๒.การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสุขภาพ ทุกประเภท 
 ๓.การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อการดูแล
 ตัวเองในเบื้องต้น 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไม้ท าลายปุา 
 ๓.การส่งเสริมการปลูกปุา และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้พ้ืนที่ปุาชุมชน 
 ๔.การสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 ๕.การจัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 
 ๖.การปูองกันแก้ไขปัญหาอุกทกภัยอย่างยั่งยืน 
 ๗.การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช้สารเคมี 

 ด้านการบริหารและความม่ันคง                           
 ๑.การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
 ๒.การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดที่เฉียบขาดเพ่ือให้ผู้ที่กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว 
 ๓.การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบลให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วน
 ร่วมทางการเมือง 
 ๔.การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
 บริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 ๕.การจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย (กล้อง CCTV) 
 ๖.การบังคับใช้กฎหมาย ควรเป็นไปด้วยความเท่ียงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 



 
 

๓๔ 
 

 ๗.การสร้างจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้คนท าดี คิดดี ในทุกหน่วยงาน ทุกระดับ 
 ๘.การให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
 ๙.การฝึกอบรมให้ความรู้จาหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ าและไฟฟูา 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
๑.ประชาชนได้รับการบริการสาธารณด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔.การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอยุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๗.ประชาชนร ับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘.ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน   
-  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
-  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 
   เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
-  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
-  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 



 
 

๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
-  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
-  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
-  การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
   อย่างยั่งยืน 
-  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความม่ันคง   

-  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
-  การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
-  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
-  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
-  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“ให้บริการประชาฯ  พัฒนารอบด้าน  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 
 

          ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา 
๑. การคมนาคม 
๒. ระบบไฟฟูา 
๓. อาคารสถานที่ 
๔. ระบบระบายน้ า 
๕. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค 
๖. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 

  ๑. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและรายได้ 
๒. สถานที่จ าหน่ายสินค้าและการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   แนวทางการพัฒนา 

๑.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสาธารณสุข 
๒.  การศึกษา 
๓.  สวัสดิการสังคม 



 
 

๓๖ 
 

๔.  งานพิธีการและวันส าคัญ 
๕.  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณ ี
๖. การกีฬาและนันทนาการ 
๗.  การศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางการพัฒนา 

๑. การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. การจัดท าผังเมือง 
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การอนุรักษ์ปุาไม้ 
๖. การบ ารุงรักษาที่สาธารณะ 
๗. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๘. การบริหารจัดการภายในส านักงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  (นายปราโมทย์  ศรีถาพร)  ที่แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๑.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
          การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอด จนการเสริมสร้างจิตส านึก
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ 
ดังนี้ 
  ๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบลหนองแวงใต้ 
พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม และ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  



 
 

๓๗ 
 

๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง  เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  ร่วม
ติดตาม และร่วมประเมินผลด้วยความโปร่งใส 

 ๒.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
         พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล ทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
           ๒.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคน
ในชุมชน 
          ๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
          ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  ให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
          ๒.๔ ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันปูองกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
          ๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวม  และ
การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 

 ๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
          การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะท่ีจะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต   และมีปัญญา
เป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้  และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลัก
การศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้ 
          ๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้น
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
          ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ 
          ๓.๓  สนับสนุน  ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถ ุ และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 

 ๔.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ   ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ  ดังนี้ 
          ๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 



 
 

๓๘ 
 

          ๔.๒ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
          ๔.๓ สนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ 
โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ   เชื่อมโยงกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๕.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          ใน สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
  ๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการ
สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย   โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ 

๕.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 

๕.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 
ดังนี้ 
  ๖.๑ พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูาและติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

๖.๒ เสริมสร้างมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่าง
เป็นระบบ 

๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค  บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ เอ้ืออ านวยต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  ๗.๑ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 

๗.๒ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ 



 
 

๓๙ 
 

สถานที่ต่างๆในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผล

ต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

          ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. มีวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นแบบแผนและมีเอกภาพ 
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล 
๓. มีสังคมที่เข้มแข็งและประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงควบคู่ไปกับการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๖. มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

          ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
๒.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

          ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ 
เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอ
กระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  

ฯลฯ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงควบคู่ไปกับการด ารงชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
-ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
-สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 
 

 
๒.๖ กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที่ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้านกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวงใต้ 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ฯลฯ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้าน
ให้มีความรู ้
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูก
หญ้าแฝก เป็นต้น 
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ฯลฯ 
 



 
 

๔๑ 
 

          ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
๑. การคมนาคม 
๒. ระบบไฟฟูา 
๓. อาคารสถานที่ 
๔. ระบบระบายน้ า 
๕. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค 
๖. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 

 ๑. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและรายได้ 
๒. สถานที่จ าหน่ายสินค้าและการตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสาธารณสุข 
๒. การศึกษา 
๓. สวัสดิการสังคม 
๔. งานพิธีการและวันส าคัญ 
๕. ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณ ี
๖. การกีฬาและนันทนาการ 
๗. การศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. การจัดท าผังเมือง 
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การอนุรักษ์ปุาไม้ 
๖. การบ ารุงรักษาที่สาธารณะ 
๗. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๘. การบริหารจัดการภายในส านักงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้มุ่งพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
 



 
 

๔๒ 
 

๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพ

เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดย
ใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ได้แก่  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง  (STRENGTHS : S) 
 ๑. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชนเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้เกิดความยอมรับและความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
 ๒. มีการแบ่งส่วนราชการ  และมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ชัดเจน  สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
 ตามกฎหมาย  ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมทางด้านการบริการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  และมีขีด
 ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 ๔. มีศูนย์บริการร่วมให้บริการประชาชนตาม พ.ร.ก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. เป็นเขตพ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ดีมีสุข  ที่ประชาชนด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวกระแสพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๖. ผู้น าชุมชนเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
 ๗. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืนและเข้มแข็ง เช่น งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะนะ  งาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 

 ๑.๒ จุดอ่อน  (WEAKNESSES : W) 
 ๑. งบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อย 
 ๒. การบริหารงานยังไม่ครอบคลุมทุกปัญหา  ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมีน้อย  และใช้งานได้ไม่เต็มที่เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ขาด
 ความรู้  ความเข้าใจ  และความช านาญในการใช้ประโยชน์ 

๔.น้ าอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอใช้ในฤดูแล้ง 
 ๕.ประสบปัญหาทางด้านการรวมกลุ่มขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจังท าให้การรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์ไม่ค่อย
มีชื่อเสียง 
 ๖. ขาดระบบการจัดการทางด้านผังเมือง 
 ๗. มีการบริการจัดการชุมชนที่ยังไม่เป็นระบบแบบแผน 
 ๘. มีแผนงานทางด้านการพัฒนาการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน 
  

 ๑.๓ โอกาส  (OPPORTUNTIES : O) 
 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  



 
 

๔๓ 
 

 ๓.จังหวัดสกลนครสามารถสนับสนุนงบประมาณให้อปท.ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
 ๔. ระบบการบริหารแบบใหม่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และการจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ 
 ๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารทั่วโลก 
 ๖. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการพัฒนาทุกรูปแบบ 
 

 ๑.๔ อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (THREATS : T) 
 ๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
 ท้องถิ่น 
 ๒. ความทันสมัยของเทคโนโลยีและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
 ๓. ภัยธรรมชาติ  อุทกภัย  ภัยแล้ง  เป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยง 
 ๔. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และกฎหมายอ่ืนหลายฉบับ
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบมากมาย  แต่ยังไม่มีระบบรายได้ที่ชัดเจนและ
เพียงพอ  ยังต้องพ่ึงพาภาษีอากรทางอ้อมที่อาศัยกลไกการจัดเก็บและการโอนทรัพยากรจากรัฐบาลกลางท าให้ไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๕. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
๖. ระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจน 
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก  แต่มีอ านาจตามระเบียบกฎหมาย 

มีน้อย  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Anaysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 วิเคราะห์ศักยภาพจากปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  (Inside out) 
 จุดแข็ง (S=strength) 

๑. ประชาชนมีความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ อบต. 
   ๒. ชุมชนมีความตื่นตัวในการพัฒนาและช่วยตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

 ๓. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือและประสานงานได้เป็นอย่างดี 
 ๔. ชุมชนมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ 
 ๕. ประชาชนอัธยาศัยไมตรีและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 ๖. เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 
 ๗. ผู้บริหารมีนโยบายต่อเนื่องและชัดเจน  มีความรู้ความสามารถ และเอาใจใส่ต่อประชาชนใน
พ้ืนที 
  ๘. มีการแบ่งส่วนราชการ อ านาจหน้าที่และก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 

 จุดอ่อน  (Weakens) 

  ๑. ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน รายได้น้อย 
 ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้  การศึกษาน้อย  อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ 
 ๓. งบประมาณขององค์กรมีจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับการน ามาพัฒนาชุมชน 



 
 

๔๔ 
 

 ๔. ระบบการจัดเก็บภาษีในท้องที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
  ๕. ภาคการเกษตรกรรมขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร 
  ๖. แรงงานกลุ่มหนุ่มสาวมักออกไปท างานต่างถ่ิน 
  ๗. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ  การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและที่ดิน 
  ๘. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ 
  ๙. บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
  ๑๐. ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนยุ่งยาก ไม่เอ้ืออ านวยการต่อปฏิบัติงาน 

 โอกาส (Opportunity) 

  ๑.  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เช่น  OTOP   กองทุน
      หมู่บ้าน 
   ๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
      ท้องถิ่น 
  ๓.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเอ้ือต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔.  มีระบบผู้ว่า CEO   ซึ่งท าให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างบูรณาการ 
   ๕.  นโยบายการพัฒนาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ 
        พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๖.  แนวโน้มการพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้มีการถ่ายโอนอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ท าให้การบริหารจัดการสามารถท าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 อุปสรรค  (Threaten) 

๑.สถานะทางการเมืองของรัฐบาลขาดเสถียรภาพ 
๒.กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.มีการพัฒนาความเจริญอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความ 

              ต้องการ 
๔.มีผลผลิตทางการเกษตรมากแต่ขาดตลาดรับซื้อและขาดนักลงทุน 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑)  จัดให้ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ ตลอดจนน้ าเพื่อการเกษตรอีกด้วย 
(๒)  จัดโครงการขยายเขตไฟฟูา  เพ่ือที่ว่าประชาชนจะได้มีน้ าใช้ 
(๓)  พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย  ทั้งในหมู่บ้านและ 

ระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งเส้นทางเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการเกษตร  และเพ่ือพัฒนา
เป็นเส้นทางสายหลักในอนาคตต่อไป 

(๔)  จัดระบบการระบายน้ าเพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาอุทกภัย  และปูองกันถนนถูกน้ าเซาะขาด 
(๕)  ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ   
(๖)  ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ   

ขุดสระเพ่ิมเติม  สร้างฝายเก็บกักน้ า 
 

 



 
 

๔๕ 
 

(๒)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย  ส่งเสริม 
ให้ประชาชนออกก าลังกาย  โดยการจัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายขึ้น  ปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็น  ท าเป็นและรู้จักแก้ปัญหา 

 (๒) การจัดระบบคุ้มครองทางสังคม   โดยการจัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพ   คนยากจน  
คนพิการ  เด็ก  คนชรา  เพ่ือให้ช่วยเหลือตนเองได้   

        (๓)  ส าหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางราชการอีกทางหนึ่ง  พร้อมจัดให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการเน้น ๓ ด้าน  คือ การปูองกันตนเอง การปูองกันครอบครัว การปูองกัน ชุมชนและสังคม  ให้เป็น
หมู่บ้านที่เข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านโดยใช้มาตรการ
ทางสังคมลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

(๔)  รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการปูองกันและระวังโรคต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ 
(๕)  ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
(๖)  ปรับปรุงระบบการก าจัดของเสีย  การระบายน้ าเสียออกจากหมู่บ้าน 
(๗)  ประชาชนในท้องถิ่น  ได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
(๘)  นักเรียนชั้นเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทุกคนเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 
(๙)  ให้นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
(๑๐) ส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนใน
อนาคต 
(๑๑) คนในท้องถิ่น  มีความรักสามัคคี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
(๑๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  วันส าคัญทางศาสนา  รวมทั้งการอบรมจริยธรรมแก่ประชาชน  

เพ่ือให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

(๓)   ด้านเศรษฐกิจ   

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม  ปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ใช้น้ าน้อยหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เพ่ือ
เป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 
(๒) จัดอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มเยาวชน  กลุ่มแม่บ้าน  ให้มีความรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร 
แผนใหม่  ตามหลักการพออยู่พอกิน 

 

 (๔)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   (๑)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการประชาคม 
   (๒)  อบรมผู้น าท้องถิ่น  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๓)  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึง 
   (๔)  ส าหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการรักษาคว

ปลอดภัยในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางราชการอีกทางหนึ่ง   พร้อมจัดให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการเน้น ๓ ด้าน  คือ  การปูองกันตนเอง  การปูองกันครอบครัว  การปูองกันชุมชนและสังคม  ให้เป็น
หมู่บ้านที่เข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านโดยใช้มาตรการ
ทางสังคมลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 



 
 

๔๖ 
 

    (๕)  ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ   
    (๖)  ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ   
    ขุดสระเพ่ิมเติม  สร้างฝายเก็บกักน้ าจากการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา ศักยภาพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแวงใตแ้ละประเด็นหลักในการพัฒนาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จึงน ามาท าการวิเคราะห์ศักยภาพ
การพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค(SWOT ) มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีกองช่างรับผิดชอบงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครบทุกด้าน 
๓. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ 
๔. มีแผนที่ต าบลในการท าประโยชน์ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่เสมอ 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีบุคลากรบางส่วนยังไม่ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. มีระบบระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
๓. ถนนในเขตต าบลหนองแวงใต้มีฝุุนละออง 
๔. ยังไม่มีผังเมือง 

โอกาส ได้แก่ 
๑. มีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
๒. มีส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร 
๓. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุทกภัย ฯลฯ 

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถท าได้ เพราะมี ศักยภาพ
เพียงพอและ จะท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต ้  ได้รับความสะดวก สบาย และมีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ที่มีคุณค่าและยาวนาน 
๒. มีหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ไม่มีความรุนแรงในท้องถิ่น 
๓. มีการปกครองทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน 
๔. มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
๕. มีสังคมในรูปแบบปฐมภูมิ 
๖. มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ที่มีคุณค่าและยาวนาน 
๗. มีหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ไม่มีความรุนแรงในท้องถิ่น 
๘. มีการปกครองทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน 
 

  



 
 

๔๗ 
 

๙. มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
๑๐. มีสังคมในรูปแบบปฐมภูมิ 
๑๑. มีสถานีอนามัยในพ้ืนที่  เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในด้านสาธารณสุข 
๑๒. มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ทุกชุมชน 
๑๓. มีเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
๑๔. มีส่วนการศึกษา เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา 
๑๕. มีงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาท่ีเพียงพอ 
๑๖. มีประเพณีตักบาตรเทโวโรหะนะ 
๑๗. มีประเพณีลอยกระทง 
๑๘. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบเป็นแบบแผน 
๒. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๓. มีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
๔. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบเป็นแบบแผน 
๕. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๖. มีประชาชนส่วนหนึ่งขาดการวางแผนในการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ 
๗. มีบุคลากรในด้านการสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
๘. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขชุมชน 
๙. ประชาชนมีส่วนร่วมของในด้านการสาธารณสุขชุมชนน้อยมาก 
๑๐. มีแผนทางด้านการพัฒนาด้านการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน 
๑๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายการตัวทางการศึกษา 

โอกาส ได้แก่ 
๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ของจังหวัด 
๓. มีส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอวานรนิวาส 
๔. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๕. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ของจังหวัด 
๖. มีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ าเภอวานรนิวาส 
๗. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๘. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ของรัฐบาล 
๙. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดสกลนคร 
๑๐. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวานรนิวาส 
๑๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 
๑๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
๑๓. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชน ของรัฐบาล 
๑๔. ส านักสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
๑๕. โรงพยาบาลวานรนิวาส 
๑๖. นโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่ อปท. 



 
 

๔๘ 
 

๑๗. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ 
๑๘. มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๙. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒๐. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑.  กระแสอิทธิพลแห่งค่านิยมจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 
๒.  มีการระบาดของโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก ฯลฯ 
๓.  กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมการบริโภค   
๔.  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่าง ๆ  ฯลฯ 
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมสามารถท าได้

เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ชุมชนมีระเบียบเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  มีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทร ต่อกัน 

๑.  กระแสอิทธิพลแห่งค่านิยมจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 
๒.  มีการระบาดของโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก ฯลฯ 
๓.  กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมการบริโภค   
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพราะมีการจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
ประเด็นในการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมสามารถท าได้ เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้
ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีระเบียบเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ  มีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีสินค้าพ้ืนเมือง อาหาร การเกษตรของท้องถิ่น 
๒. มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปหลายอ าเภอในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๓. มีสถานที่ และวัฒนธรรมประเพณีท่ีเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
๔. มีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าเอง 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. ไม่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง 
๒. ประชาชนที่มีรายได้ไม่ถึง ๒๓,๐๐๐ บาท มี  ๔๒  ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๑) 
๓. ประชาชนบางส่วนมีนิสัยในการใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือย 
๔. เป็นสังคมบริโภคท่ีไม่ใช่สังคมผลิต 

โอกาส ได้แก่ 
๑. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
๒. นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๓. นโยบายแก้ปัญหาความยากจน 
๔. นโยบายจังหวัด ยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 
๕. มีส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอวานรนิวาส 
๖. มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 



 
 

๔๙ 
 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. กระแสอิทธิพลจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 
๒. ภาวะสินค้า และน้ ามันแพง 

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสามารถท าได้เพราะมีศักยภาพ
เพียงพอ และท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต ้ มีทุน มีงาน มีอาชีพ มีที่จ าหน่ายสินค้าในการเพ่ิมรายได้ที่
เพียงพอทุกครัวเรือน และไม่จน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง จ านวน ๑๕  หมู่บ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีความรัก และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
๔. ประชาชนมีความสามัคคี เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และไม่ชอบความรุนแรง 
๕. มีศูนย์บริการร่วมให้บริการประชาชนตาม พ.ร.ก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการบริการประชาชนที่เพียงพอ 
๗. มีอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการประชาชน ฟรี 
๘. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ประชาชนเข้ารับบริการ 
๙. มีกล่องรับความคิดเห็นของประชาชน  
๑๐. มีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนงานการให้บริการประชาชน 
๑๑. มีนโยบายของผู้บริหารที่เน้นในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ารับบริการ 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีประชาชนส่วนมากยังไม่มีความรู้เข้าใจในการปกครองรูปแบบ อบต. 
๒. มีประชาชนส่วนมากที่มีส่วนร่วมในด้านการปกครองน้อย 
๓. มีเจ้าหน้าที่บางราย ไม่มีทักษะในการให้บริการประชาชน 
๔. มีการประสานงานในการให้บริการของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร 

โอกาส ได้แก่ 
๑. นโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
๒. มีโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทุกปี 
๓. มีท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
๔. มีที่ท าการปกครองอ าเภอวานรนิวาส 
๕. มีส านักงานประชาสังคมจังหวัดสกลนคร 
๖. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. ภาวะทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
๒. วิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองแบบเดิม ที่เป็นผู้รับ มากกว่าการเป็นผู้คิดและ 

ก าหนดเองจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถ ท าได้
เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตเนื่องจากสภาวะ
ทางการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งมีเอกภาพ 



 
 

๕๐ 
 

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Anaysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 วิเคราะห์ศักยภาพจากปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  (Inside out) 
 จุดแข็ง (S=strength) 

๑. ประชาชนมีความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ อบต. 
   ๒. ชุมชนมีความตื่นตัวในการพัฒนาและช่วยตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

 ๓. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือและประสานงานได้เป็นอย่างดี 
 ๔. ชุมชนมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ 
 ๕. ประชาชนอัธยาศัยไมตรีและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 ๖. เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 
 ๗. ผู้บริหารมีนโยบายต่อเนื่องและชัดเจน  มีความรู้ความสามารถ และเอาใจใส่ต่อประชาชนใน
 พ้ืนที 
  ๘. มีการแบ่งส่วนราชการ อ านาจหน้าที่และก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 

 จุดอ่อน  (Weakens) 
  ๑. ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน รายได้น้อย 

 ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้  การศึกษาน้อย  อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ 
 ๓. งบประมาณขององค์กรมีจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับการน ามาพัฒนาชุมชน 

  ๔. ระบบการจัดเก็บภาษีในท้องที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
  ๕. ภาคการเกษตรกรรมขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร 
  ๖. แรงงานกลุ่มหนุ่มสาวมักออกไปท างานต่างถ่ิน 
  ๗. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ  การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและที่ดิน 
  ๘. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ 
  ๙. บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
  ๑๐. ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนยุ่งยาก ไม่เอ้ืออ านวยการต่อปฏิบัติงาน 
 โอกาส (Opportunity) 
  ๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เช่น  OTOP   กองทุน  
  หมู่บ้าน 
   ๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ท้องถิ่น 
  ๓. ยุทธศาสตร์จังหวัดเอ้ือต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. มีระบบผู้ว่า CEO   ซึ่งท าให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างบูรณาการ 
   ๕. นโยบายการพัฒนาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ   
  พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๖. แนวโน้มการพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้มีการถ่ายโอนอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ท าให้การบริหารจัดการสามารถท าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
 อุปสรรค  (Threaten) 

๑..สถานะทางการเมืองของรัฐบาลขาดเสถียรภาพ 
๒..กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

๕๑ 
 

๓..มีการพัฒนาความเจริญอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความ
ต้องการ 
๔..มีผลผลิตทางการเกษตรมากแต่ขาดตลาดรับซื้อและขาดนักลงทุน 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑)  จัดให้ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคและบริโภค  อย่างเพียงพอ ตลอดจนน้ าเพื่อการเกษตรอีกด้วย 
(๒)  จัดโครงการขยายเขตไฟฟูา  เพ่ือที่ว่าประชาชนจะได้มีน้ าใช้ 
(๓)  พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย  ทั้งในหมู่บ้านและ 

ระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งเส้นทางเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการเกษตร  และเพ่ือพัฒนา
เป็นเส้นทางสายหลักในอนาคตต่อไป 

(๔)  จัดระบบการระบายน้ าเพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาอุทกภัย  และปูองกันถนนถูกน้ าเซาะขาด 
(๕)  ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ   
(๖)  ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ   

  ขุดสระเพ่ิมเติม  สร้างฝายเก็บกักน้ า 
 

 (๒)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย  ส่งเสริม 

ให้ประชาชนออกก าลังกาย  โดยการจัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายขึ้น  ปฏิรูปการศึกษาและ กระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็น  ท าเป็นและรู้จักแก้ปัญหา 

(๒) การจัดระบบคุ้มครองทางสังคม   โดยการจัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพ  คนยากจน  คน 
พิการ  เด็ก  คนชรา  เพ่ือให้ช่วยเหลือตนเองได้   

(๓) ส าหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการรักษาความ 
ปลอดภัยในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางราชการอีกทางหนึ่ง พร้อมจัดให้มีการปูองกันและ แก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการเน้น ๓ ด้าน คือ การปูองกันตนเอง การปูองกันครอบครัว การปูองกัน ชุมชนและสังคม  ให้เป็น
หมู่บ้านที่เข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในปูองกันและการ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านโดยใช้มาตรการ
ทางสังคมลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 (๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการปูองกันและระวังโรคต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ 
  เป็นธรรม 

(๕)  ปรับปรุงระบบการก าจัดของเสีย  การระบายน้ าเสียออกจากหมู่บ้าน 
(๖)  ประชาชนในท้องถิ่น  ได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
(๗)  นักเรียนชั้นเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม)  ทุกคนเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของ 

ร่างกาย 
(๘)  ให้นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
(๙)  ส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนใน 

อนาคตคนในท้องถิ่น  มีความรักสามัคคี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  (๑๐) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  วันส าคัญทางศาสนา  รวมทั้งการอบรมจริยธรรมแก่ประชาชน
เพ่ือให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 
 

(๓)   ด้านเศรษฐกิจ   



 
 

๕๒ 
 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม  ปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ใช้น้ าน้อยหลังฤดูเก็บเก่ียว  เพ่ือ 
เป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 

(๒)  จัดอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มเยาวชน  กลุ่มแม่บ้าน  ให้มีความรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร 
  แผนใหม่  ตามหลักการพออยู่พอกิน 
 

 (๔)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการประชาคม 
(๒) อบรมผู้น าท้องถิ่น  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๓) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึง 
(๔) ส าหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการรักษาความ 

ปลอดภัยในหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางราชการอีกทางหนึ่ง   พร้อมจัดให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการเน้น ๓ ด้าน  คือ  การปูองกันตนเอง  การปูองกันครอบครัวการปูองกันชุมชนและสังคม  ให้เป็น
หมู่บ้านที่เข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในปูองกันและการ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านโดยใช้มาตรการ
ทางสังคมลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

(๖)  ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ   
(๗)  ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ   

ขุดสระเพ่ิมเติม  สร้างฝายเก็บกักน้ า 
จากการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา ศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประเด็น 

หลักในการพัฒนาที่ได้กล่าวไปแล้ว นั้น จึงน ามาท าการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค(SWOT ) มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีกองช่างรับผิดชอบงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครบทุกด้าน 
๓. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ 
๔. มีแผนที่ต าบลในการท าประโยชน์ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่เสมอ 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีบุคลากรบางส่วนยังไม่ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. มีระบบระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
๓. ถนนในเขตต าบลโคกศิลามีฝุุนละออง 
๔. ยังไม่มีผังเมือง 

โอกาส ได้แก่ 
๑. มีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
๒. มีส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร 
๓. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุทกภัย ฯลฯจากการ

วิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถท าได้ เพราะมีศักยภาพเพียงพอและ จะ



 
 

๕๓ 
 

ท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้  ได้รับความสะดวก สบาย และมีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ที่มีคุณค่าและยาวนาน 
๒. มีหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ไม่มีความรุนแรงในท้องถิ่น 
๓. มีการปกครองทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน 
๔. มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
๕. มีสังคมในรูปแบบปฐมภูมิ 
๖. มีสังคมดั้งเดิมที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ที่มีคุณค่าและยาวนาน 
๗. มีหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ไม่มีความรุนแรงในท้องถิ่น 
๘. มีการปกครองทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน 
๙. มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
๑๐. มีสังคมในรูปแบบปฐมภูมิ 
๑๑. มีสถานีอนามัยในพ้ืนที่  เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในด้านสาธารณสุข 
๑๒. มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ทุกชุมชน 
๑๓. มีเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
๑๔. มีส่วนการศึกษา เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา 
๑๕. มีงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาท่ีเพียงพอ 
๑๖. มีประเพณีตักบาตรเทโวโรหะนะ 
๑๗. มีประเพณีลอยกระทง 
๑๘. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบเป็นแบบแผน 
๒. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๓. มีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
๔. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ยังไม่มีระบบเป็นแบบแผน 
๕. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๖. มีประชาชนส่วนหนึ่งขาดการวางแผนในการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ 
๗. มีบุคลากรในด้านการสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
๘. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขชุมชน 
๙. ประชาชนมีส่วนร่วมของในด้านการสาธารณสุขชุมชนน้อยมาก 
๑๐.มีแผนทางด้านการพัฒนาด้านการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน 
๑๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายการตัวทางการศึกษา. 

โอกาส ได้แก่ 
๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ของจังหวัด 
๓. มีส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอวานรนิวาส 
๔. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



 
 

๕๔ 
 

๕. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ของจังหวัด 
๖. มีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ าเภอวานรนิวาส 
๗. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๘. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ของรัฐบาล 
๙. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดสกลนคร 
๑๐. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวานรนิวาส 
๑๑. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอื่น 
๑๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
๑๓. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชน ของรัฐบาล 
๑๔. ส านักสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
๑๕. โรงพยาบาลวานรนิวาส 
๑๖. นโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่ อปท. 
๑๗. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ 
๑๘. มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๙. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒๐. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
 ๑. กระแสอิทธิพลแห่งค่านิยมจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 

๒. มีการระบาดของโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก ฯลฯ 
๓. กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมการบริโภค   
๔. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่าง ๆ  ฯลฯ 
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมสามารถท าได้ 

เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ชุมชนมีระเบียบเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  มีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทร ต่อกัน 

๑. กระแสอิทธิพลแห่งค่านิยมจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 
๒. มีการระบาดของโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก ฯลฯ 
๓. กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมการบริโภค   
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพราะมีการจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อ กัน
ประเด็นในการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมสามารถท าได้ เพราะมีศักยภาพ เพียงพอและท า
ให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมี ระเบียบเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  มีสังคมที่เข้มแข็ง สามัคคี สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีสินค้าพ้ืนเมือง อาหาร การเกษตรของท้องถิ่น 
๒. มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปหลายอ าเภอในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๓. มีสถานที่ และวัฒนธรรมประเพณีท่ีเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
๔. มีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าเอง 

จุดอ่อน ได้แก่ 



 
 

๕๕ 
 

๑. ไม่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง 
๒.ประชาชนที่มีรายได้ไม่ถึง ๒๓,๐๐๐ บาท มี  ๔๒  ครัวเรอืน (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๑) 
๓.ประชาชนบางส่วนมีนิสัยในการใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือย 
๔. เป็นสังคมบริโภคท่ีไม่ใช่สังคมผลิต 

โอกาส ได้แก่ 
๑. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
๒. นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๓. นโยบายแก้ปัญหาความยากจน 
๔. นโยบายจังหวัด ยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 
๕. มีส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอวานรนิวาส 
๖. มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. กระแสอิทธิพลจากต่างประเทศ หรือวัฒนธรรมอื่นที่มีค่านิยมที่ฟุุมเฟือย 
๒. ภาวะสินค้า และน้ ามันแพง 
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสามารถท าได้เพราะมีศักยภาพเพียงพอ 

และท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต ้มีทุน มีงาน มีอาชีพ มีที่จ าหน่ายสินค้าในการเพ่ิมรายได้ที่ เพียงพอ
ทุกครัวเรือน และไม่จน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง ได้แก่ 
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง จ านวน ๘  หมู่บ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีความรัก และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
๔. ประชาชนมีความสามัคคี เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และไม่ชอบความรุนแรง 
๕. มีศูนย์บริการร่วมให้บริการประชาชนตาม พ.ร.ก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการบริการประชาชนที่เพียงพอ 
๗. มีอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการประชาชน ฟรี 
๘. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ประชาชนเข้ารับบริการ 
๙. มีกล่องรับความคิดเห็นของประชาชน  
๑๐. มีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนงานการให้บริการประชาชน 
๑๑. มีนโยบายของผู้บริหารที่เน้นในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ารับบริการ 

จุดอ่อน ได้แก่ 
๑. มีประชาชนส่วนมากยังไม่มีความรู้เข้าใจในการปกครองรูปแบบ อบต. 
๒. มีประชาชนส่วนมากที่มีส่วนร่วมในด้านการปกครองน้อย 
๓. มีเจ้าหน้าที่บางราย ไม่มีทักษะในการให้บริการประชาชน 
๔. มีการประสานงานในการให้บริการของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร 

โอกาส ได้แก่ 



 
 

๕๖ 
 

๑. นโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
๒. มีโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทุกปี 
๓. มีท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
๔. มีที่ท าการปกครองอ าเภอวานรนิวาส 
๕. มีส านักงานประชาสังคมจังหวัดสกลนคร 
๖. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืน 

อุปสรรค ได้แก่ 
๑. ภาวะทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
๒. วิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองแบบเดิม ที่เป็นผู้รับ มากกว่าการเป็นผู้คิดและ 

ก าหนดเอง จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถ ท าได้ 
เพราะมีศักยภาพเพียงพอและท าให้ประชาชนชาวต าบลหนองแวงใต ้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต
 เนื่องจากสภาวะทางการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งมีเอกภาพ 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้า
มันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ 
และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่ง
ท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้ 

 เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึง
เงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการ
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่าย
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศ



 
 

๕๗ 
 

มีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-
๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 

 ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค 

เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

 



 
 

๕๘ 
 

 การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 บริบทภายนอกการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 
 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว



 
 

๕๙ 
 

ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
  (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่ อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๐ 
 

 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 

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

 
 
 





๖๒ 

 

                                                       บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา   แบบ ผ.๐๑ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน              

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา             

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข             

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน             
 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน             
 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๑ ๘,๑๗๖,๐๐๐ ๓๙ ๑๒,๓๖๘,๒๐๐ ๗๘ ๓๐,๘๔๘,๐๐๐ ๙๑ ๕๙,๒๖๙,๘๐๐ ๕๒ ๒๘,๑๔๒,๗๐๐ ๓๐๑ ๑๓๘,๗๘๖,๗๐๐ 

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร             

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม ๔๑ ๘,๑๗๖,๐๐๐ ๓๙ ๑๒,๓๖๘,๒๐๐ ๗๘ ๓๐,๘๔๘,๐๐๐ ๙๑ ๕๙,๒๖๙,๘๐๐ ๕๒ ๒๘,๑๔๒,๗๐๐ ๓๐๑ ๑๓๘,๗๘๖,๗๐๐ 

 



๖๓ 

 

                                                                                                  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                                 แบบ ผ.๐๑ 
                                                                       (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ              

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป                       - 

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       - 

 ๒.๓ แผนงานการศึกษา                        - 

 ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข                       - 

 ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐๐ 

 ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน            - 

 ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๑๕ ๔๕๐,๐๐๐ 

 ๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ            - 

 ๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            - 

 ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑ แผนงานงบกลาง            - 

รวม ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๓๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

 
         



๖๔ 

 

                                                                                        

                                                     บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                                 แบบ ผ.๐๑      
                                              (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์             

 ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน            - 

 ๓.๓ แผนงานการศึกษา ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 

 ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข            - 

 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

 ๓.๖ แผนงานเคหะและชุมชน            - 

 ๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน            - 

 ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ            - 

 ๓.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            - 

 ๓.๑๐ แผนงานการเกษตร            - 

 ๓.๑๑ แผนงานงบกลาง            - 

รวม ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๓๐,๐๐๐ 

                                                                                    



๖๕ 

 

 
                                                                             บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                                         แบบ ผ.๐๑                                                                                                           

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี              

 ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๑๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๑๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๑๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๑๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๕๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ 

 ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๕๕๐,๐๐๐ 

 ๔.๓ แผนงานการศึกษา             

 ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข ๔๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๒ ๓๘๑,๖๕๐ ๖๒ ๓๘๑,๖๕๐ ๖๒ ๓๘๑,๖๕๐ ๖๒ ๓๘๑,๖๕๐ ๒๙๓ ๑,๘๒๖,๖๐๐ 

 ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

 ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๗๕๐,๐๐๐ 

 ๔.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๔.๑๐ แผนงานการเกษตร ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 ๔.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม ๖๔ ๙๓๘,๐๐๐ ๘๑ ๑,๐๑๙,๖๕๐ ๘๑ ๑,๐๑๙,๖๕๐ ๘๑ ๑,๐๑๙,๖๕๐ ๘๑ ๑,๐๑๙,๖๕๐ ๓๘๘ ๕,๐๑๖,๖๐๐ 

รวมทุกยุทธศาสตร์ ๑๒๒ ๑๐,๓๒๔,๐๐๐ ๑๓๗ ๑๔,๕๙๗,๘๕๐ ๑๗๖ ๓๓,๐๗๗,๖๕๐ ๑๘๙ ๖๑๔๙๙,๔๕๐ ๑๕๐ ๓๐,๓๕๔,๓๕๐ ๗๗๔ ๑๔๙,๘๕๓,๓๐๐ 



๖๖ 

  

        

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นทาง
เริ่มจาก วัดศรีมงคล ถึง ฌาปณกิจสถาน
บ้านหนองแวง 
*จ่ายขาดเงินสะสม มติทีป่ระชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๕๙๒ ตารางเมตร 

๓๕๖,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง 
อบต. เริ่มจาก ถนน ทางหลวงชนบท หมู่ 
๓ ถึง หลังโรงเรียน บ้านหนองแวง*จา่ย
ขาดเงินสะสม มติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 

๔๘๒,๐๐๐ - - - - นักเรียน
หนองแวง
ร้อยละเก้า
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

นักเรียน/
ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 



๖๗ 
 2 

         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังที
ท าการ อบต.หนองแวงใต้ เริ่มต้นจาก ถนน
คอนกรีตเดิม ถึง ประตูทางเข้าโรงเรียนมัธยม
หนองแวงวิทยา (พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๒๗๗๖ 
N๑๙๖๓๑๔๕ พิกัดสิ้นสุด E๐๓๖๒๘๑๙     
N๑๙๖๓๒๕๙) *จ่ายขาดเงินสะสม มติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ สมัยสามญั สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕   ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

เพื่อให้
นักเรียน/
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒๔  เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ 
ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๔๙๖  
ตารางเมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน/
ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

นักเรียน/
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายมิตร ทองใสย์ ถึงแยก บ้านนางละเอียด
แสนแก้ว 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ 
ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๐๐  
ตารางเมตร 

- - - ๔๘๓,๙๐๐ - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 



๖๘ 

           3 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยางบ้านโคกก่อง ถึง 
บ้านนางละเอียดแสนแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐  
ตารางเมตร 

- - - ๔๘๓,๙๐๐ - นักเรียน/
ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

นักเรียน/
ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสถาบ สุพรรณ ถึง
โรงสีข้าวนายเกศักดิ์ ผินแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐  
ตารางเมตร 

- - - - ๔๘๓,๙๐๐ ประชาชน
ร้อยล่ะหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

              4 



๖๙ 

     

 

 

   

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑  
เริ่มจาก ถนนลาดยาง หมายเลข ๒๒๒ 
ถึงหน้าบ้านนายสุวรรณ เจริญศิริ  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ หน้า๒๙/๓๗ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- ๓๑๒,๐๐๐ - - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่ 
บ้าน และไม่
เกิดปัญหา
น้ าท่วมภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑  
 เริ่มจากถนนลาดยาง สาย ๒๒๒ ถึง 
บ้านนายสถาบ สุพรรณ *จ่ายขาดเงิน
สะสม มติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือระบายน้ า
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- ๑๕๕,๐๐๐ - - - ระบายน้ าใน
ชุมชนได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 



๗๐ 

                       5 

         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑ เริ่มจาก ถนนลาดยาง หมายเลข 
๒๒๒ ถึงหน้าวัดศรีมงคล 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑ เริ่มจากถนนลาดยางหนองแวงกุด
เรือค า ถึง บ้านนายชุมพล สุพันธ์ 

เพ่ือระบาย
น้ าออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
ชุมชนได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

                      6 



๗๑ 

         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบปิด
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑  
เริ่มจากบ้านนายพันธวงค์ ผาบถา 
ถึงบ้านนายสุคนธ์ ฮังกะสี 

เพ่ือระบาย
น้ าระบบปิด 

งานรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๖ 
เมตร มีบ่อพักน้ า ขนาด
กว้าง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
เมตร ลึก ๑.๕ เมตร 
จ านวน ๑๘ บ่อ 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน
ต าบลหนองแวงใต้ 

เพ่ือเป็นศูนย์
ประสานงาน
ต าบล 

ก่อสร้างอาคารขนาด
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - อาคารขนาด
กว้าง ๘ เมตร 
ยาว ๑๒ เมตร 

เป็นศูนย์
ประสานงาน
ระดับต าบล 

กองช่าง 

            7 
 8 
 9 
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๗๒ 

         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

         
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บา้นหนอง
แวงหมู่ที่ ๑ และบา้นหนองแวงใต้ หมู่
ที่ ๑๕ 

เพื่อปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน 

วางท่อขนาด ๒ นิ้ว ยาว 
๔,๐๐๐ เมตร 

   ๔๐๐,๐๐๐   ม.๑ ม.๑๕ มี
ประปาใช้ร้อยละ 
๙๐  

มีระบบ
น้ าประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธ ิ
ภาพ 

กองช่าง 

๑๔ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยไฮ บา้นหนอง
แวง หมู่ที่ ๑ 
(พิกัด E ๐๓๖๒๖๗๘  
N ๑๙๖๓๕๐๗) 

เพื่อขุดลอก
อ่างเก็บน้ า
ห้วยไฮ 

ขนาดพื้นที่เฉลี่ยโดยรอบไม่
น้อยกว่า ๓๔,๔๓๔  
ตาราเมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร  

- - - ๕,๘๕๐,๐๐๐ - ขนาดพื้นที่เฉลี่ย
โดยรอบไม่น้อย
กว่า ๓๔,๔๓๔ 
ตาราเมตร ลึก
เฉลี่ย ๕ เมตร 

เพื่อเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๕ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านหนองแวง ม.
๑ สายที่ ๒ เร่ิมจากหอถังประปาบ้าน
หนองแวง ถึงถนนพุทรา(เลียบถนน
เข้าบ้านดอนกลอย) *-ข้อบัญญตัิ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า
๒๗/๓๓ 

- เพื่อ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 



๗๓ 

    12 

         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองแวง ม.๑ 
เริ่มจากนานายประสิทธิ์ แก้วลา ถึง นา 
สอ.ฤทธิ์ณรงค์  นันทะบุตร (ทางแยกตรง
ข้ามโรงเรียนบ้านหนองแวง)*-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๗/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.๑ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๗ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองแวง ม.๑ 
เริ่มจากถนนแยกเข้าบ้านดอนกลอยถึง
บ้านนายสมาน บัวขันธ์(เลียบถนน
หมายเลข ๒๒๒ )*-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๗/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.๑ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองแวง ม.๑  
เริ่มจากนานายมนตรี แสงโยธี(แรงต่ าเสา
สุดท้าย)ถึงนานางรัศมี ลุยสุข *-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๗/๓๓ 

 เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.๑ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 



๗๔ 

         

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร ม.
๑ จากบ้านนายใส ว่องไว ถึง ป่าช้า
บ้านหนองแวง 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๒๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร 
ม.๑ จากบ้านนายมนตรี แสงโยธี ถึง 
นานายสนิท นิติศักดิ์ ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๓๔๙๓, N๑๙๖๒๓๓๗,สิ้นสุด  
E๐๓๖๓๗๗๒,N๑๙๖๒๖๑๐ ) 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๖๐ เมตร - - ๑๑๕,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร 
ม.๑  จากแยกนานางจูมณี ผิวยะ
เมือง ถึง นานายวิรัตน์   ฮังกะสี  
( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๙๐๕ 
,N๑๙๖๒๕๔๖,สิ้นสุด E๐๓๖๐๓๓๖ 
,N๑๙๖๒๓๗๕ ) 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร - - ๑๕๐,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 



๗๕ 

   13 
 14 

       

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒ ขยายเขตเพ่ือการเกษตรไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร้อมหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ม.๑ 
จากแยกบ้านดอนกลอย ถึง นานายสมาน 
บุญราช ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๓๗๓,  
N๑๙๖๓๑๔๑,สิ้นสุด E๐๓๖๒๘๒๑, 
N๑๙๖๔๓๔๖ )  

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐   - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๒๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร ม.๑ 
จากนานางวาปี  ลุยสุข ถึงนานายคง   
บัวขันธ์ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร - - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๑ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 

            15 
 16 
 17 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาบัว  หมู่ที่ ๒ จดุเร่ิมต้นจาก
ถนนคอนกรีตเดิม ถึงสระน้ าทุ่งน้อย *-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๑/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรังสอง
ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง        
๐.๔ x๑.๐๐ เมตรจ านวน 
๑ จุด รวม ๗ ท่อน 

- ๘๗,๐๐๐ - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านนาบัว หมู่ที่  ๒  
เร่ิมจาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าศาลา
เอนกประสงค์ *-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ หน้า ๓๐/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดความกวา้ง ๔ เมตร  
ความยาว  ๔๖  เมตรหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังสองข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐   - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว หมู่ที่ ๒ 
เส้นทางเริ่มจาก หน้าบ้านนาย
เสนอ วินบาเพชร ถึง ลานตากข้าว
ชุมชนเริ่มต้น  
E ๐๓๖๒๖๔๔ N ๑๙๕๙๒๘๔ 
สิ้นสุด E ๐๓๖๒๗๙๔  
N ๑๙๖๙๓๑๕) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ ตารางเมตร  

- - ๕๔๖,๐๐๐ - - ประชา 
ชนร้อยล่ะ
หกสิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๗ รางระบายน้ า หมู่ ๒ สายที่ ๑ เริ่ม
จาก บ้านนางนาวา ดวงจันทร์ ถึง 
บ้านนายทุ่งศิลป์ สมบูรณ์ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร  

- - ๔๙๒,๐๐๐ - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
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 5 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘ รางระบายน้ า หมู่ ๒ เริ่มจาก บ้าน
นายทุ่งศิลป์  สมบูรณ์  
ถึงหน้าบ้านนายชาญชัย นาแว่น 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร  

- - - ๔๙๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๙ รางระบายน้ า หมู่ ๒ เริ่มจาก บ้าน
นางกรมรี  แสนอุบล  
ถึง หน้าบ้านนายสกล วินบาเพชร 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร  

- - - ๔๙๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

           -78-  6 
 7 



         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐ รางระบายน้ า หมู่ ๒ เริ่มจาก บ้านนาง
ดาราวรรณ บุญประกอบ ถึงหน้าบ้าน
นางพรศรี  นาแว่น 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๓๐๐ เมตร  

- - - ๔๙๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓๑ รางระบายน้ า หมู่ ๒ เริ่มจาก บ้านนาง
ทองสมุทร์  สมบูรณ์ ถึงหน้าบ้านนาง
หวัน พิมพ์นาจ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๓๐๐ เมตร  

- - - ๔๙๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

-79- 8 



         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมทอ่
น้ าประปาภายในหมู่บา้น บ้านนา
บัวหมู่ที่ ๒  บริเวณสระทุ่งน้อย 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน
ขยายเขตท่อ
น้ าประปาให้
ครอบคลุมมากข้ึน 

ระบบประปาหมู่บ้าน
พรอ้มวางระบบ ท่อ
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
๒ นิ้ว ความยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - ครอบคลุมพื้นที่
บ้านนาบัว หมู่ที่ ๒ 

สามารถบริการ
น้ าประปาได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๓๓ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ 
สายที่ ๑  เร่ิมจาก นานายนิรนัด์ 
กางกาละ ถึงนานายไมตรี จนัสนุีย์ 

เพื่อขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - ๕๖,๐๐๐ - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทาการเกษตร
  

กองช่าง 
 

 

๓๔ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ 
เร่ิมจาก ถนนบ้านนาบวั-เจริญ
ศิลป์ ถึงห้วยวังหิน 

เพื่อขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - ๕๖,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 
 

๓๕ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ 
เร่ิมจากนานายชัยยา   
วินบาเพชร ถึง นานายนิรัน  
กางกาละ 

เพื่อขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - -  ๒๘๐,๐
๐๐ 

- ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖ ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๒  
บริเวณพ้ืนที่นานายศรีอุดม  
เมามุดดา   

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร  

- ๑๔๙,๐๐๐ - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๓๗ ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๒ ห้วย
ลาดไฮ บริเวณพ้ืนที่นานาย
อารมณ์ ศรียวน 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร  

- - ๑๔๙,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 

๓๘ ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๒ บริเวณ
พ้ืนทีน่านายประสาน  แพง
ยอด จ านวน ๒ ช่อง 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร  

- - ๑๔๙,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๙ ก่อสร้างท่อส่งน้ า หมู่ ๒ จากล าห้วย
ม่วง ถึงสระทุ่งน้อย 

 เพื่อส่งน้ าท า
ประปา
หมู่บ้าน 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  - ๑๒๕,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์  
๓๐๐ ราย 

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับผลติ
น้ าประปา 

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๒ ล าห้วยมะค่า เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกวา้งฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสงู 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ เมตร 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

มีแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๔๑ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ ๑ จุด 
บ้านนาบัว หมู่ ๒ ตรงที่ นานาย 
เทวรัน นันสีทอง *-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๒๗/๓๓ 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.๒ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๔๒ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านนาบัว ม.๒ สาย
ที่ ๑ เร่ิมจากนานายเทวรัน นันสีทองถึง 
นานางกะสิน โคตรชมภู (เลียบถนบ้าน 
นาบวัไป อ.เจริญศิลป์)  *ข้อบัญญัติ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๒๗/
๓๓ 

เพื่อ  
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐     ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.๒ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๓ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านนาบัว ม.๒ สายที่ 
๒ เร่ิมจากนานายเทวรัน  นนัสทีอง 
ย้อนกลับมาสามแยกนาบวั *- ข้อบัญญัติ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า     
๒๗/๓๓ 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร  ม.
๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 

๔๔ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร  ม.๒  
จากสามแยกบา้นนาบัว –เจริญศลิป์ ถึง 
บ้านนางกาสนิ โคตรชมพู 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - ๒๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๔๕ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร  
ม.๒  จากสามแยกบา้นนาบัว -เจริญ
ศิลป์ ถึง นานายประสาน แพงยอด 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๔๖ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร  
ม.๒  จากสามแยกบา้นนาบัว –เจริญ
ศิลป์ ถึง นานายบุญมี  สายวงค ์

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - -    ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร ม.
๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๗ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๒ จากสามแยกบ้านนาบัว-เจริญ
ศิลป์ ถึง ไมตรี  จันทร์สุนีย์ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- -   - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร  
ม.๒ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๔๘ ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระทุ่ง
น้อย บ้านนาบัวหมู่ที่ ๒ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค
และดักน้ าลง
พ้ืนดิน 

กว้าง ๕๐ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร บ่อลึก ๗ 
เมตร ปริมาตรดินขุด 
๑๒,๗๐๔ ลบ.ม. 

- - - ๙๙๘,๐๐๐ - กว้าง ๕๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
บ่อลึก ๗ เมตร 
ปริมาตรดินขุด 
๑๒,๗๐๔ ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ 

กองช่าง 

            13 
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 15 
 16 
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                    แบบ ผ.๐๒ 19 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๙ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว ม.๒ เส้นทาง
เริ่มจาก บ้านนางอ าภา ถึง โรงสี นาย
สัมฤทธิ์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๘๗๕,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยล่ะหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๕๐ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร   
ม.๒  จากที่นานายทรงวิทย์ บุญเวิน ถึง 
ที่นานายวิลัย  วงศ์เสนา 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร - - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์  

เกษตรกร   
ม.๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 20 
 21 
 22 
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 24 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๑ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นดอนกลอย ม.3 เส้น 
ทาง เร่ิมจาก ถนน คสล.เดิม ถึง วัดป่าบ้าน
ดอนกลอย *จ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
สมัยสามัญสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑ คร้ังที่ 
๑ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๙๔ ตาราง
เมตร 

๕๖,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๕๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดอนกลอย หมู่ที่  ๓  สายที่ 
๑ เร่ิมจาก ปั้มน้ ามนัหยอดเหรียญ ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเดิม *จ่ายขาดเงิน
สะสม มติทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕   
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๖๑๒ ตารางเมตร 

 ๓๖๙,๐๐๐ - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 
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 3 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ เริ่ม
จาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดิม 
ถึงบ้านนายแสงสุรี ศรีเทพ *-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน้า ๓๐/
๓๗ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๘  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๑๕  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑๙๒  ตารางเมตร 

- ๑๑๓,๐๐๐ - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๕๔ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ เริ่ม
จาก บ้านนายด ารง ขุนทะ ถึง บ้านนางดี 
คะสีทอง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๔๘๓,๙๐๐ - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

-87- 4 
 5 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนกลอย หมู่ที่ ๓ เส้นทางเริ่มจาก 
หน้าบ้านนายนิยม  พลเวียง ถึง หน้า
บ้าน นายประวัติชัย  วงษ์เดช (พิกัด
เริ่มต้น E ๐๓๖๕๔๒๔             
N ๑๙๖๑๘๘๑ สิ้นสุด E ๐๓๖๑๙๑๔ 
N ๑๙๖๓๕๖๖) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรัง กว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๔๒๙ ตาราง  

- - ๒๙๘,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ เส้นทางเริ่มจาก 
ถนนลาดยาง ศาลาพักญาติ (ป่าช้า) 
(พิกัดเริ่มต้น 
E ๐๓๖๒๒๒๔ N ๑๙๖๓๑๕๑ สิ้นสุด  
E ๐๓๖๒๒๕๖ N ๑๙๖๓๒๙๙) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตารางเมตร  

- - ๓๖๓,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

             6 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๗ รางระบายน้ า หมู่ ๓  เริ่มจาก หน้าบ้าน
นางบุญยัง  ถึงหน้าบ้านนายสนั่น  
โสมนาม 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- ๔๙๒,๖๐๐ - - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๕๘ รางระบายน้ า หมู่ ๓ เริ่มจาก หน้าบ้าน
นายสนั่น โสมนาม ถึง หน้าบ้านนาย
ค าบล ผาสีดา 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- ๔๙๒,๖๐๐ - - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-89- 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๙ รางระบายน้ า หมู่ ๓ เริ่มจาก หน้า
บ้านนางบุญจันทร์ จากอก ถึงหน้า
บ้านนายเสมอ เสนาทิพย์ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๓๐๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - ๔๙๒,๖๐๐ - - ระบายน้ าในพ้ืนที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๖๐ รางระบายน้ า หมู่ ๓ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายประวัตชัย วงษาคร ถึงหน้า
บ้านนายวิรัตน์  คาโสจันทร์ 

เพ่ือระบาย
น้ าออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๓๐๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - ๔๙๒,๖๐๐ - - ระบายน้ าใน
ชุมชนได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 9 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๑ รางระบายน้ า หมู่ ๓ เริ่มจาก 
หน้าบ้านนางพันมหา สีด า  
ถึงหน้าบ้านนายสัญญา ไชยเทพ  
วอมาตร 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - ๔๙๒,๖๐๐ - ระบายน้ าในพ้ืนที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๖๒ รางระบายน้ า หมู่ ๓ เริ่มจาก 
หน้าบ้านนายสนั่น โสมนาม ถึง
หน้าบ้านนางพันมหา สีด า 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - ๔๙๒,๖๐๐ - ระบายน้ าในพ้ืนที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-๙๑- 11 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๓ ขุดลอกล าห้วยชี บ้านดอนกลอย หมู่ 
๓ เริ่มจากถนนลาดยางสายกุดเรือค า 
ถึง ฝายน้ าล้นเดิม(พิกัดเริ่มต้น  
E ๐๓๖๑๒๗๐  
N ๑๙๖๒๖๕๗ พิกัดสิ้นสุด  
E ๐๓๖๐๕๗๓ N ๑๙๖๓๕๖๙) 

เพ่ือขุดลอก
ห้วยล าห้วย
ชี 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร  

- - ๑,๐๓๗,๙๐๐ - - ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๖๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๓ ห้วยชี เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ เมตร   

- - ๗๕๐,๐๐๐ - - กว้างฝาย ๑๕ 
เมตร สันฝาย
สูง ๑.๕๐ 
เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ 
เมตร   

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๕ ขยายไฟฟา้แรงสูง บ้านดอนกลอย  ม.๓ 
สายที่ ๑ เร่ิมจากเสาไฟฟา้แรงสงูเสา
สุดท้าย ถึงบ้านนายไกรศร  ขุนทะ *-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า๒๘/๓๓ 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  ม.
๓ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 

๖๖ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ ๑ จุด 
บ้านดอนกลอย หมู่ ๓ ตรงที่หนา้บ้าน
นายไกรศร ขุนทะ*-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  ม.
๓ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 

๖๗ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านดอนกลอย  ม.๓ 
สายที่ ๑ เร่ิมจากนานายไกรศร ขุนทะ 
ถึงนานายกองพล เสนาทพิย์ 
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  ม.
๓ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 

            15 
           16 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๘ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๓ 
จากบ้านนายไกษร ขุนทะ ถึง นานาย
ค าบาล บัวขันธ์ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๓ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๖๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๓ 
จากบ้านนายด ารงค์  ขุนทะ ถึง นานาง
ดี กละสีทอง 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๓ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๗๐ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๓ 
จากบ้านนายสกล ขุนทะ ถึง บ้านนาย
สีภูมิ พิมพา 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  
จ านวน ๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๓ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

           18 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๑ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๓ 
จากบ้านดอนกลอย ถึง บ้านนานาย
ต้อม จากผา 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๓ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

            22 
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 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
           -๙๕- 32 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ ๔  เส้นทางเริ่มจาก
หน้าโรงเรียน ถึง ถนนลาดยางเดิม 
(พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๐๘๙  
,N๑๙๖๐๒๙๓ สิ้นสุด E๐๓๕๙๕๕๖ 
,N๑๙๕๙๒๑๘)  

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิว
จราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมพ้ืีนทีถ่นนลาด 
ยางไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ตารางเมตร  

 - ๒,๑๔๘,๐๐๐ - - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๗๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ 
เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เดิมถึงข้างประตูวัดพุทธ *จ่ายขาดเงิน
สะสม มติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ วันที่ ๒๕   ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
๑,๓๑๒ ตารางเมตร 

- ๗๙๒,๐๐๐   - - - ประชา 
ชนร้อย
ละเก้า
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

-96- 



 2 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๔ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ เริ่ม
จากหน้าบ้านนายชิน ธรรมรงรัตน์ ถึง
หน้าวัดสามัคคีธรรม 

เพ่ือให้ 
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - ๔๘๓,๙๐๐ - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๗๕ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ เริ่ม
จากหน้าบ้านนางสาย พนมชัย ถึงหน้า
บ้านนางสรัญญา แสนพันนา 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๔๘๓,๙๐๐ - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๙๗- 3 



 4 

    

 

     

แบบ ผ.๐๒  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

   ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๖ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ เริ่ม
จากหน้าบ้านนายไสว ผาแกด า ถึงนา
นายค าปอง ยาสาไชย 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๔๘๓,๙๐๐ - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๗๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง  บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ ๔  จุดเริ่มต้น จากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๙๑ ถึงบ้านโพน
สวาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๓,๔๒๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๒๐๕,๒๐๐ ตารางเมตร 

 -  - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ประชา 
ชนร้อย
ล่ะหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

             5 
           -๙๘- 6 



 7 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๘ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๔ 
ห้วยวังเตย (พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๕๙๖๒๙, 
N๑๙๕๘๖๙๔) 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคบริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย ๘ 
เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ 
เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ 
เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย 

- - ๔๑๙,๐๐๐ - - กว้างฝาย 
๑๕ เมตร 
สันฝายสูง 
๑.๕๐ 
เมตร ผนัง
ข้างสูง 
๓.๐๐ 
เมตร   

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๗๙ ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๔ ห้วย
วังหิน 

เพ่ือก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร 
จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐ - กว้าง  
๒.๑๐ X 
๒.๑๐ 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

           8 
 9 

-๙๙- 10 



 

        

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๐ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโพนสวาง  ม.๔ 
สายที่ ๑ เริ่มจากปากทางเข้าวัดป่า
สามัคคีธรรม ถึงสวนมันนายส าริด  
เนตรภักด*ี-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 

๘๑ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโพนสวาง  ม.๔ 
สายที่ ๒ เริ่มจากบ้านนายไสว  ภาแก่
ด า ถึงนานายแฝด นาโสก *-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๘/
๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ๑๘๗,๕๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 

๘๒ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๔  
จากประปาบ้านโพนสวาง ถึง นาย
ฉลาด ฝูงที 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 
 

-๑๐๐- 11 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๔ จากหน้าบ้านนายไสว พาแด
ด า ถึงนานายค าป้อง ยาสาไชย 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร - - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๘๔ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๔ จากบ้านโพนสวาง ถึง วัดป่า
สามัคคีธรรม 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร - - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๘๕ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๔ จากหน้าบ้านนายสุบิน ถึง 
ถนนลาดยางนาบัว-เจริญศิลป์ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

            12 
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                    แบบ ผ.๐๒ 15 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถปุระสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๖ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า  ม.๔ จากสาม
แยกเจริญศิลป์ ถึง หมู่บ้าน 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๓,๐๐๐  เมตร - - - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  

เกษตรกร   
ม.๔ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๘๗ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๔ จากหน้าบ้านนางศรัญยา ถึง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร นา
นายค าปอง 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๔ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

            16 
 17 
 18 
 19 
 20 
   21 
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   1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๕ เริ่ม
จากหน้าบ้านนางลี ผินแก้ว ถึง หน้าบ้าน
นายค าไสย พรมศรี ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๔๕๒๐,N๑๙๖๑๖๓๘ 
สิ้นสุด E๐๓๖๔๖๓๐,N๑๙๖๑๗๔๐ ) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตารางเมตร 

- - ๓๖๓,๐๐๐   - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกก่อง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนาย
ลาน สุพร ถึง หน้าบ้านนายสฤษดิ์ แสน
พันนา ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๔๓๑๕ N๑๙๖๑๖๖๑  
สิ้นสุดE๐๓๖๔๓๗๐ N๑๙๖๑๗๕๒ ) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๔๓๔ ตารางเมตร 

- - ๒๖๙,๐๐๐   - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๐๓- 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๕ เร่ิมจาก
หน้าบา้นนายบุญจง หอมจ าปา ถึง หน้า
บ้านนายลาน สุพร (พิกัดเร่ิมต้น E
๐๓๖๔๓๑๒,  
N๑๙๖๑๖๓๐,สิ้นสุด E๐๓๖๔๓๕๘, 
N๑๙๖๑๖๐๓ ) 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐  เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐  
ตารางเมตร 

- - ๑๓๓,๐๐๐   - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๙๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่  ๕ (ช่วงที่๒ 
จุดเร่ิมต้นถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ 
ถึงรางระบายน้ าเดิม*จ่ายขาดเงนิสะสม 
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕   
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพื่อระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๖ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- ๑๕๑,๐๐๐ - - - ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

             2 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๒ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายสงวน สุพร ถึงหน้าบ้าน 
นางปรีชา   หอมจ าปา 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - ๑๗๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๙๓ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนางปรีชา   หอมจ าปา ถึงหน้า
บ้านนายกิติพงษ์ อักษ์เสน 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

             4 
 5 

-๑๐๕- 6 
 7 
 8 



        

 

 
แบบ ผ.๐๒  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๔ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายค าไสย ถึงหน้าบ้านนายเส
กล พลราช 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - ๑๗๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๙๕ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายทวี ภูครองทุ่ง ถึงหน้าบ้าน 
นายจ านงค์ สร้อยจักร 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนทีไ่ด้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่ 
บ้านและไม่
เกดิปัญหา  
น้ าท่วมภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

-๑๐๖- 9 



 10 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๖ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายภิญโญ กลางเมืองพล ถึง
หน้าบ้านนายดี คึมยะราช 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - ๑๗๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกดิปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๙๗ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก หน้า
บ้านนายเลิศ คึมยะราช ถึงหน้าบ้าน
นายพนม วิสินาสต 

เพ่ือระบายน้ า ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-๑๐๗- 11 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๘ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจาก 
หน้าบ้านนางสมทรง แก้วบัวระ
พา ถึงหน้าบ้านนางตาล สุพร 
 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - ๑๗๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๙๙ รางระบายน้ า หมู่ ๕ เริ่มจากหน้า
บ้านนางเทียม ปิลอง ถึงหน้าบ้าน
นายวิชัย สมหวัง 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ไม่มีบ่อพักน้ า 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

            12 
-๑๐๘- 13 



         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๐ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 
๕  เริ่มจาก ถนนลาดยาง หมายเลข 
๓๐๐๕ ถึงหน้าบ้านนางลี ผินแก้ว  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ หน้า๒๙/๓๗ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๔ 
เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๕ บ่อพัก 

- ๓๕๑,๐๐๐  - - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๐๑ ก่อสร้างฝายน้ าล้นข้ามล าห้วยโนด 
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ *จ่ายขาดเงิน
สะสม มติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย 

- ๗๕๐,๐๐๐ - - - กว้างฝาย ๑๕ 
เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร 
ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ เมตร   

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

-๑๐๙- 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๒ ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบปิด
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 
๕  เริ่มจาก นางปรีชา หอมจ าปาถึง
หน้าบ้านนงบัวค า สุปิวัน 

เพ่ือระบาย
น้ าระบบปิด 

งานรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ 
เมตร มีบ่อพักน้ า 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕ 
เมตร จ านวน ๑๘ บ่อ 

- - ๑๐๐,๐๐๐  - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๐๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบปิด
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 
๕  เริ่มจาก นางพิสมัย สีผุย ถึงที่
สมาน สุพร 

เพ่ือระบาย
น้ าระบบปิด 

งานรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ 
เมตร มีบ่อพักน้ า 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕ 
เมตร จ านวน ๑๘ บ่อ 

- - ๑๐๐,๐๐๐  - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

          14 
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                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๔ ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ
ระหว่างหมูบ้าน  บ้านโคกก่อง – 
บ้านห้วยหิน  จุดเริ่มต้น จากถนน
ลูกรังหน้าวัด บ้านโคกก่อง ถึงบ้าน
ห้วยหิน ต.หนองแวง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓,๑๒๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ 
ตารางเมตร 

 -  - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๑๐๕ ขุดลอกห้วยโนด หมู่ ๕ บ้านโคก
ก่อง  

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ 
เมตร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดปาก 
กว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ 
เมตร ลึก 
๒.๕๐ เมตร 

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๐๖ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า  ๓๐ เควีเอ ๑ 
จุด ตรงที่นานางล าดวน สุพร  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๕ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

-๑๑๑- 16 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๗ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโคกก่อง  ม.๕ 
สายที่ ๑ เริ่มจากนานางล าดวน   
สุพร ถึงนานายเกิด  สมเสียง  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๕ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๑๐๘ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโคกก่อง  ม.๕ 
สายที่ ๒ เริ่มจากนานางบรรจง  ชัย
ยศ  ถึงนานายชาลี  บูญปัญญา 
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๘/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๕ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๐๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๕ จากป้อมยาม ถึงนานายทรัพย์  
คึมยะราช 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๖๐ เมตร - -   ๑๒๕,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๕ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

            17 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๐ ขยายเขตเพ่ือการเกษตรไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าพร้อมลงหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ บ้าน
โคกก่อง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น จากหน้าบ้านนาง
สมชัย โนนแดง ถึงที่นานายประทวน สุพรรณ  
( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๓๙๕, 
N๑๙๖๑๗๙๕ สิ้นสุด E๐๓๖๔๑๗๖,  
N๑๙๖๒๒๙๓ ) 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร  

- - ๗๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๒๕ ราย 

เกษตรกร  
ม.๕ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๑ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖  เร่ิมจาก
แยกป่าชา้ ถึงวัดคีรีวงกต 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอน 
กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๘๒,๐๐๐ - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๑๒ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖  เร่ิมจาก
บ้านนายปรีชา  บุญไพโรจน์ ถึงบ้านนาย
สังวาลย์ วงค์ค าเหลา 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๘๒,๐๐๐ - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

 1 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๓ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ เริ่มจาก
นานาย ศรีนคร แสนขวา ถึงที่ก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นล าห้วยโนด 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - - ๕๖,๐๐๐ - ประชา 
ชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๑๑๔ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจากทางหลวง
ชนบท บ้านนายหนู ศรีทัดธิ ถึงบ้านนาย
ศรีนคร แสนขวา 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๔๐๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๔ บ่อพัก 

- - - ๖๒๔,๐๐๐ - ระบายน้ า
ในพ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

           4 
-๑๑๕- 5 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน  

   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๕ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก
บ้านนายวีระ ปานประเสริฐ ถึงบ้านนาย
โสภา ศรีภักดี *จ่ายขาดเงินสะสม มติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 
๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ความยาว ๔๕๐ เมตร มีบ่อ
พักน้ า จ านวน ๕ บ่อพัก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คศ
ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด 
รวม ๖ ท่อน 

- ๗๓๖,๐๐
๐  

- - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๑๖ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจากทางหลวง
ชนบทถึงบ้านนายประวัต จันทะแสน 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ความยาว ๓๐๐ เมตร มี
บ่อพักน้ า จ านวน ๖ บ่อ
พัก  

- -  ๗๓๖,๐๐๐  - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่ 
บ้านและไม่
เกิดปัญหา
น้ าท่วมภาย 
ในหมู่บ้าน  

กองช่าง 

            -๑๑๖- 6 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ ๖  
เริ่มจากสามแยกหน้า รพ.สต. บ้านวัง
เยี่ยม ถึง ถนนลาดยาง หมายเลข 
๓๐๐๕ พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๗๙๒๘,  
N๑๙๖๑๖๕๘ สิ้นสุด E๐๓๖๗๘๕๔,  
N๑๙๖๑๘๘๑                

เพ่ือระบายน้ า รางระบายน้ าขนาด
ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๓๐ เมตร  
ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาด
ฝาปิดรางระบายน้ า 
๐.๕๐ x ๐.๔๘ x ๐.๑๐ 
เมตร 

- - ๓๖๓,๐๐๐ - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่ 
บ้านและไม่
เกิดปัญหา
น้ าท่วมภาย 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๑๘ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจากบ้านพักครู 
ถึงศาลาอเนกประสงค์ 

เพ่ือระบายน้ า
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบาย
น้ าใน
ชุมชนได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-๑๑๗- 7 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๙ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจากหน้า
บ้านนายค าผัด บุญไพโรจน์ ถึง บ้าน
นายวิชัย บุญไพโรจน์ 

เพ่ือระบาย
น้ าออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๒๐ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจากบ้าน
นายสุทิน ปิลอง ถึงบ้านนางวิเชียร 
สมบูรณ์ 

เพ่ือระบาย
น้ าออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
ชุมชนได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

             8 
           -๑๑๘- 9 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๑ รางระบายน้ า หมู่ ๖ เริ่มจาก
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม ถึงหน้า
บ้านนางประกาย สุพร 

เพ่ือระบาย
น้ าออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๒๒ ท่อลอดเหลี่ยม ล าห้วยโนดหมู่ 
๖ บริเวณนานายสุรพล บุญ
ไพโรจน์ 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐ - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก  

กองช่าง 

            11 
 12 
 13 
           -๑๑๙- 14 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยลึก 
บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ ๖ (พิกัด  
E ๐๓๖๙๐๑๑ N ๑๙๖๐๖๐๗)  
*จ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- ๕๑๒,๐๐๐  - - - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๑๒๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยลึก หมู่ ๖ 
บริเวณท่ีนานายทอน แสนขวา 
และนายทนงศักดิ์ แสนขวา 

เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ กว้างฝาย ๑๕ 
เมตร สันฝาย
สูง ๑.๕๐ 
เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ 
เมตร   

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๕ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ เร่ิม
จากนานาย ศรนีคร แสนขวา ถงึที่
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยโนด 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - - - ๕๖,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 

๑๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๖ เริ่มจากบ้านนายก
ล้า ไชยพรม ถึงวัดป่าคีรีวงกต 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร 

- - - ๕๖,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 
 

 
๑๒๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร หมู่ ๖ เริ่มจากป่าชา้  
ถึงถนนเพื่อการเกษตรบ้านบะทอง 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร 

- - - ๕๖,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 
 

 

๑๒๘ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านวังเยี่ยม ม.๖ 
สายที่ ๑ เร่ิมจากหน้าวัดคีรีวงกต  ถึง
นานายอ าคา  มณีพรรณ*-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า 
๒๙/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๙๕๐ 
เมตร 

๒๓๗,๕๐
๐   

- -   - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร  ม.๖ 
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

-๑๒๑- 16 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านวังเยี่ยม ม.๖ 
สายที่ ๒ เริ่มจากนายถวิล ปิลองถึง
นานายฟอง บุญไพโรจน์  
 *-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า ๒๙/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง  
๓๐๐ เมตร 

๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๖ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๓๐ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๖  จากวัดป่าคีรีวงตก ถึง นานาย
อ าคา มณีพรรณ   

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - ๗๕๐,๐๐๐   - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๖ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๓๑ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๖  จาก;วัดป่าคีรีวงตก ถึง ทาง
หลวงชนบท 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - -   - ๗๕๐,๐๐๐   ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร  
ม.๖ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๒ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๖ 
จากนายเปลี่ยน  ปิลอง  ถึง นานาย
จ านง  บุญก้อน 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร - - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๖ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๓๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๖ 
จากนานายประยูร  พาเลิศ  ถึง ล า
ห้วยลึก 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร - - - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๖ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

            18 
 19 
 20 
 21 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๔ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นบะทอง ม.๗  
เร่ิมจาก หน้าบ้านนายเมน โอระนัน  
ถึง ถนนคอนกรีต อบจ.*จ่ายขาดเงินสะสม 
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ สมัยสามญั สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ 
คร้ังที่ ๑ วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอน 
กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๑๗๐ ตารางเมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านบะทอง หมู่ที่  ๗  สายที่๑ 
เร่ิมจากหน้าบ้านนายสวน สทุธธิรรม ถึง
หน้าบา้นนางอุดร สุทธิธรรม  
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๓/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ตารางเมตร 

- ๒๙๓,๐๐๐   - - - ประชา 
ชนร้อย
ล่ะหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านบะทอง    หมู่ที่  ๗  สายที่
๑ เร่ิมจากหน้าบ้านนายค าสิงห์ สาวิสทิธิ์ 
ถึงเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  *จ่ายขาด
เงินสะสม มติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๕   ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๘  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๓๔๐  ตารางเมตร 

- ๒๐๑,๐๐๐ - - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ
ทอง หมู่ที่ ๗ เส้นทางเร่ิมจากถนน
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง ส านักสงฆแ์ดน
สวรรค์ (พิกัดเร่ิมต้น  
E ๐๓๖๘๔๖๘ N ๑๙๖๒๐๕๙ สิ้นสุด E 
๐๓๖๘๒๔๗ N ๑๙๖๑๖๙๑๑) 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐  ตารางเมตร 

- - ๑,๒๑๓,๐๐๐   - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๒๕- 4 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๘ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยลึก 
บ้านบะทองหมู่ที่ ๗ (พิกัดเริ่มต้น E 
๐๓๖๘๘๔๔  
N ๑๙๖๑๓๕๔) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร  

- - ๑๔๙,๐๐๐ - - ขนาด 
๑.๘๐ X 
๑.๘๐ เมตร 
จ านวน ๒ 
ช่อง ความ
ยาวบล็อก 
๔ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๓๙ ขุดลอกห้วยลึก หมู่ ๗ เริ่มจากนา
นายบุญธรรม ประกอบสนัต์ ถึงนา
นางวาสนา ทองใสย ์

เพื่อเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 

- - - ๑,๐๓๗,๙๐๐ - ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพื่อเก็บน้ าไว้
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

           6 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๐ สร้างสนามกีฬาชุมชน หมู่ ๗ เพื่อสร้าง
สนามกีฬาไว้
ออกก าลัง
กาย 

กว้าง ๘๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. - - - ๓๑๒,๐๐๐ - ๑ สนาม มีสนาม
กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

๑๔๑ ก่อสร้างถนนลูกรังสูพ่ื้นที่การเกษตร 
บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ จากที่นา นางมลทิน 
ศรีเดช ถึงที่นานางวาสนา ทองไสย์  
เส้นทางเร่ิม (พิกัดเริ่มต้น  
E ๐๓๖๘๘๕๑ N๑๙๖๑๓๕๖ จุดสิ้นสุด E
๐๓๖๙๓๓๓ N ๑๙๖๒๑๘๘) 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก. ชั้น ๓  Ø ๐.๔๐ 
X ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ 
จุด รวม ๕ ท่อน และขนาด  
Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ จุด ๒ แถวๆ ละ 
๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน 
พร้อมเทรีนและยาแนว
รอยต่อ 

- - ๑๕๗,๐๐๐   - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
  

กองช่าง 

           -๑๒๗- 10 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๒ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านบะทอง  หมู่ที่  ๗ 
เริ่มจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง 
สระน้ า ( สระหลวง ) ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๘๙๖๖,N๑๙๖๒๖๙๖,สิ้นสุด 
E๐๓๖๙๓๖๖,N๑๙๖๒๗๔๐ )   

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๕ เมตร ยาว  
๔๒๗ ม.หนา ๐.๒๐ 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก 
ชั้น ๓ ขนาด   ๐.๘๐X
๑.๐๐ ม. จ านวน ๑ 
จุด จ านวน ๘ ท่อน 

- - ๘๑,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

๑๔๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านบะทอง ม.๗ 
สายที่ ๑ เริ่มจากเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ ถึง นานายวิชัย  ชนะจันทร์ 
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๙/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ๑๗๕,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๗ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

             11 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๔ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านบะทอง 
ม.๗ สายที่ ๒ เริ่มจากนานายใบ 
สุทธิธรรม ถึงนานายอุทัย  ดวง
ตะปะ *-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๙/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ๑๓๗,๕๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๗ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๔๕ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๗ จากสามแยกนานายชัยวัฒน์  
เยาวสัย ถึง นานายบาลเย็ญ แก้ว
ละลัย 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๗ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

๑๔๖ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๗ จากหน้าบ้านนายทองพันธ์ 
บุตรแสน ถึง สวนยางนายชัยยา 
แก้วอุดร 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๗ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๗ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๗ จากหน้าบ้านนายใบ  สุทธิ
ธรรม ถึงหน้าบ้านนายกุลณวิด  
ตะเภาพงศ์ 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๔๘ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๗ จากหน้าบ้านนายบัวทิน  
ถึงนานางยุพิน  เยาวสัย 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๔๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๗ จากสามแยกนานางมลทิน  
ถึงนานางวาสนา ทองไสย 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

          16 
 17 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๐ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อ
การเกษตร ม.๗  จากหน้า
บ้านนางจ าปา ชนะจันทร์ ถึง
ที่นานายบัวล า ดวงแสง 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๕๑ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อ
การเกษตร ม.๗ จากนานายก
ลม ศรีเดช ถึงนานายรุ่งเรือง  
โคระดา 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๕๒ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อ
การเกษตร ม.๗ จากหน้าบ้าน
นายฉลาด  โสระเสาร์  ถึงนา
นายธวชัชัย แนวบตุร 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๑๕๓ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อ
การเกษตร ม.๗ จากหน้าบ้าน
นางเบนละพา  พาเจริญ ถึง
นานายนิวัฒน์ กวานปัดชา 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๗ มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๔ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘  เร่ิมจาก
หน้าบา้นนายไพวัลย์ น้อยหลุมเหลา ถึง
หน้าบา้นนายทรงเดช นวนเพ็ญ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางลูกรัง 
๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๗๒๓,๐๐๐ - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๕๕ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘  เร่ิมจาก
หน้าบา้นนายเสาร์ ไปนี่ ถึงแยกวัดสวน 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางลูกรัง 
๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ 
ตารางเมตร 

- - - - ๗๒๓,๐๐๐ ประชา 
ชนร้อย
ละเก้า
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๓๒- 1 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ เส้นทาง
เริ่มจากหน้าบ้านนายเหมือน หงส์ทับ  
ถึง หน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงค์(พิกัด
เริ่มต้น E ๐๓๗๑๔๕  
N ๑๙๖๔๓๗๙ สิ้นสุด E ๐๓๗๑๕๘๕  
N ๑๙๖๔๓๕๙) 

เพ่ือให้ 
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๖๘๐  ตารางเมตร  

- - ๔๑๒,๐๐๐    - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๑๕๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ 
จุดเริ่มต้นถนนลาดยางหมายเลข ๓๐๐๕ 
ถึงหน้าบ้านนายเสน่ห์ วงศ์ชัยสงค์*จ่าย
ขาดเงินสะสม มติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๘๕ เมตร  มีบ่อพัก
น้ า จ านวน ๑ บ่อพัก 

- ๑๔๑,๐๐๐ - - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน
  

กองช่าง 

-๑๓๓- 2 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้านบ้านโนนทบัชา้ง หมู่ที่ ๘ จุดเร่ิมต้น
ถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ ถึงหน้า
บ้านนายปัญญา พันธุ์กาฬสนิธุ์ *จ่ายขาด
เงินสะสม มติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๔ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๙๑ เมตร มีบ่อพักน้ า
จ านวน ๑ บ่อพัก 

- ๑๕๗,๐๐๐ - - - ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๕๙ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนทบัชา้ง  หมูท่ี่  ๘ ช่วงที่ 
๑ เร่ิมจากถนนลาดยางสาย ๓๐๐๕ ถึง
หน้าบา้นนายจรัส ยะลี *-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน้า  
๒๙/๓๗ 

เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ความยาว ๑๒๔ เมตร มี
บ่อพักน้ า จ านวน ๒ บ่อ
พัก 

- ๒๐๘,๐๐๐ - - - ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

-๑๓๔- 3 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๐ รางระบายน้ า หมู่ ๘ เร่ิมจากถนนสาย
หนองแวง-นาฮี ถึงหน้าบ้านนางนาง 
มัชมนทล 

เพื่อระบายน้ า 
ออกจากชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาว ๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐  ระบายน้ า
ในพื้นทีไ่ด้
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๖๑ รางระบายน้ า หมู่ ๘ เร่ิมจากหน้า
บ้านนายเหมือย หงษ์ทัพ ถึงหน้าบ้าน
นายหัด ประดิษฐ์ศิลป ์

เพื่อระบายน้ า 
ออกจากชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาว ๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ า
ในพื้นทีไ่ด้
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๒ รางระบายน้ า หมู่ ๘ เริ่มจากหน้า
บ้านนางล าดวน ประสมสี  ถึงหน้า
บ้านนาง บัวบาน กุลสวรรณ 

เพ่ือระบายน้ า 
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๖๓ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๘ เริ่ม
จากนานางนิศามน วงศ์บุญจันทร์ ถึง
นานางเคน หงษ์ทัพ 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวการจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๘๐ เมตร  

- - ๑๔๒,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 
  

กองช่าง 

             5 
 6 
           -๑๓๖- 7 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๔ ท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยโนด 
หมู่ ๘ 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร  

- - ๑๔๙,๐๐๐ - - ขนาด ๑.๘๐ 
X ๑.๘๐ 
เมตร 
จ านวน ๒ 
ช่อง ความ
ยาวบล็อก ๔ 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๑๖๕ ขุดลอกล าห้วยลึก หมู่ ๘ เริ่มจาก
นานายฉลอง ผิวเหลือง ถึงนา
นายสุภรี มาตรงามเมือง 

เพ่ือขุดลอก
ล าห้วยลึก 

ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ยโดยรอบ
ไม่น้อยกว่า ๓๔,๔๓๔  
ตาราเมตร ลึกเฉลี่ย ๕ 
เมตร  

- - - ๕,๘๕๐,๐๐๐ - ขนาดพ้ืนที่
เฉลี่ย
โดยรอบไม่
น้อยกว่า 
๓๔,๔๓๔ 
ตาราเมตร 
ลึกเฉลี่ย ๕ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

-๑๓๗- 8 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๖ สร้างสนามกีฬาชุมชน หมู่ ๘ เพ่ือสร้าง
สนามกีฬาไว้
ออกก าลัง
กาย 

กว้าง ๘๐ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ๑ สนาม มีสนามกีฬาไว้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๑๖๗ ขยายไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนทับช้าง 
ม.๘ จากทางหลวงชนบท ถึงนานาย
พิชิต  ชามนตรี *-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๒๙/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๑๖๘ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า  ๓๐ เควีเอ ๑ 
จุด ตรงที่นานายพิชิต ชามนตรี  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๙/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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 แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๙ ขยายไฟฟา้แรงต่ า บ้านโนนทบัช้าง  ม.
๘ สายที่ ๑ เร่ิมจากนานายพิชติ  ชา
มนตรี ย้อนกลับถึงนานาย ส ารดิ เฉียบ
แหลม 
 *-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๙/๓๓ 

 เพื่อเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ๑๓๗,๕๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 

๑๗๐ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร ม.๘ 
จากสี่แยกหน้าบ้านนางบัวลัย  บริวงค์ 
ถึงนานายสมาน วิสัยวงค์ 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 

๑๗๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร ม.
๘  จากนานายสมาน วิชัยวงค์ ถึง นา
นายบัวเลียน อินทร์เพชร ( พิกดัเร่ิมต้น 
E๐๓๗๑๙๔๑,N๑๙๖๓๘๐๔,สิ้นสุด E
๐๓๗๒๑๘๕,N๑๙๖๓๑๒๙ )  

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐   - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร ม.
๘ จากหน้าบ้านนายเสาร์ ไปนี่ ถึง สวน
ยางพารา ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๗๑๘๒๖, 
N๑๙๖๔๕๖๗ ,สิ้นสุด E๐๓๗๒๑๖๔, 
N๑๙๖๔๘๕๑ ) 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๓๐ เมตร - - ๑๐๗,๕๐๐     - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 

๑๗๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๘  
จากนายจรัญ  ยะลี ถึงนานายสุรพงษ์   
ไชยวาน 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๖๐ เมตร - - ๑๑๕,๐๐๐ - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๘ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
           -๑๔๐- 17 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๙ เริ่มจาก 
ศาลาประชาคม ถึงหน้าบ้านนายจ าปี 
พิมพา *จ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕   
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตารางเมตร 

- ๔๘๒,๐๐๐   - - - ประชา 
ชนร้อย
ล่ะหกสิบ
ได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๑๗๕ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๙ สายจากหน้าบ้านนายจ าปี พิมพา 
ถึง ถนนลาดยางบ้านดอนกลอย หมู่ ๓ 
(พิกัดเริ่มต้น  
E ๐๓๖๒๒๓๒ N ๑๙๖๒๕๕๒ สิ้นสุด  
E ๐๓๖๒๓๔๖ N ๑๙๖๓๑๐๙) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้าง ๒ 
ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ 
ตารางเมตร  

- - ๑,๗๙๐,๐๐๐    - - ประชา 
ชนร้อย
ล่ะเก้า
สิบได้ใช้
ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

 1 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านศรีสว่าง ม.๙ 
(สายที่ ๑) เริ่มจาก หน้าบ้านนายเยื้อน  
ธิจันทอน ถึงหน้าบ้านนายเวียงชัย นาม
เสนา*จ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ 
๑ วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๖๔ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๑ บ่อพัก 

๒๖๕,๐๐๐ - - - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๗๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านศรีสว่าง ม.๙ 
(สายที่ ๒) ขนาดฝาปิดรางระบายน้ า 
๐.๕๐x๐.๔๘x๐.๑๐ เมตร และบ่อพัก 
จ านวน ๑ บ่อ จาก บ้านนายอดิศักดิ์  
สมบูรณ์ ถนนลาดยางหมายเลข 
๒๐๙๑*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๒๕/๓๓ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๒๔๘ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๑ บ่อพัก 

๓๙๗,๐๐๐ - - - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

           4 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๙ ศาลาอเนกปะสงค์ 
ถึงบ้านายไป่ จันทะชัย 
(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๒๒๐๑  
N ๑๙๖๒๓๕๑ สิ้นสุด E ๐๓๖๒๑๔๒  
N ๑๙๖๒๓๖๑ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๗๔ เมตร ขนาดฝาปิด
รางระบายน้ า ๐.๔๘ X 
๐.๕๐ X ๐.๑๐ เมตร 
และมีบ่อพักจ านวน ๑ 
บ่อ 

 - ๑๒๔,๐๐๐ - - ระบายน้ า
ในพ้ืนที่ได้
ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๗๙ รางระบายน้ า หมู่ ๙ เริ่มจากหน้าบ้าน
นายสายทองพิมพา ถึงบ้านนายเวียงชัย  
นามเสนา 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๔ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ า
ในพ้ืนที่ได้
ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

            6 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๐ รางระบายน้ า หมู่ ๙ เริ่มจากหน้า
บ้านนายเผย บุตรดีวงศ์ ถึง
ถนนลาดยาง 

เพ่ือระบายน้ า
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐
- 

- ระบายน้ า
ในชุมชน
ได้ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๘๑ รางระบายน้ า หมู่ ๙  เริ่มจากหน้า
บ้านนายสุกัน ศรีชัย ถึงหน้าบ้านนาย
เผย บุตรดีวงศ์ 

เพ่ือระบายน้ า
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๙๐ เมตร 
มีบ่อพักน้ า จ านวน ๒ บ่อ
พัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ า
ในชุมชน
ได้ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปญัหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

            10 
  11 
           -๑๔๔- 12 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๒ รางระบายน้ า หมู่ ๙ เริ่มจาก
ถนนลาดยาง ถึงหน้าบ้านนายศิริ
ศักดิ์ สมบูรณ์ 

เพ่ือระบายน้ า
ออกจาก
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ า
ในชุมชน
ได้ร้อยล่ะ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๑๘๓ ขุดลอกล าห้วยขี้นาคจากนานาย
เชื่อม บัวขันธ์ ถึงล าห้วยชี 

เพ่ือขุดลอก
ห้วยล าห้วยช ี

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร  

 - - - ๑,๐๓๗,๙๐๐  - ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ 
เมตร ลึก 
๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

             13 
 14 
 15 
           -๑๔๕- 16 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ นานาง
ทิวา บัวขันธ์ 

เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ กว้างฝาย ๑๕ 
เมตร สันฝาย
สูง ๑.๕๐ 
เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ 
เมตร   

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๘๕ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ ๙ บริเวณ
พ้ืนทีน่านายนิโรจ สุพร 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร 
จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐  - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

          17 
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 20 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๖ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านศรีสว่าง  หมู่ที่  ๙  
เริ่มจากนานางจูมณี ผิวยะเมือง ถึง 
นานายวิรัตน์ ฮังกะสี  พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๐๘๗๓,N๑๙๖๒๕๕๔,สิ้นสุด  
E๓๖๐๒๖๗,N๑๙๖๒๑๓๕ )  

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๘๐๐  ม.    - - ๑๒๐,๐๐๐    - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 
  

กองช่าง 

๑๘๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่
การเกษตร บ้านศรีสว่าง  หมู่ที่ ๙  
เส้นทางเริ่มจากถนนลาดยาง 
หมายเลข ๒๙๘๒ ถึง นานายเยื่อน  
ธิจันทร์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง  
(พิกัดเริ่มต้น  
E ๓๖๐๗๖๑ N ๑๙๖๒๘๕๑ สิ้นสุด 
E ๐๓๖๑๐๑๖ N ๑๙๖๓๔๔๗) 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. มอก. 
ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑จุด รวม ๖ 
ท่อน พร้อมเทรีนและยาแนว
รอยต่อท่อ และท่อระบายน้ า 
คสล. มอก. ชั้น ๓ Ø  ๐.๔๐ 
X ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒ 
จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ 
ท่อน พร้อมเทรีนและยาแนว
รอยต่อท่อ  

- - ๑๕๑,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 
  

กองช่าง 

           24 
           -๑๔๗- 25 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๘ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ ๙ เริ่มจากหน้าบ้านนาย
เผย บุตรดีวงค์ ถึงถนน คสล.
บ้านดอนกลอย 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร   

- - ๑๕๑,๐๐๐   - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

           26 
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 34 
 35 
 36 
  37 
           -๑๔๘- 38 



  

  

 

 

     

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บา้นรุ่งพนาไพร หมู่ที่  
๑๐  เร่ิมจากถนนคสล.เดิม  ถึงสวย
พุทรา   
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๒ หน้า๓๓/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา 

ความต้องการ  ผิวจราจรกวา้ง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร 

- ๔๑๐,๐๐๐   - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๙๐ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมจิตร ทอง
น้อย ถึง บ้านนายพิชติ ดวงหนูใจ 
(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๔๕๔๓  
N ๑๙๕๙๙๖๗ จุดสิ้นสุด  
E ๐๓๖๔๖๐๕ N ๑๙๖๐๐๖๒ 

เพื่อให้ 
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจรไป-
มา 

ผิวการจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๓๐ เมตร ความหนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø 
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒ 
จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน 
พร้อมเทรีนและยาแนวรอยต่อทอ่   

- - ๕๖๔,๐๐๐ - - ประชา 
ชนร้อยละ
หกสิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

            1 
 2 
           -๑๔๙- 3 



 4 
 5 
 6 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๑ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 
๑๐  เริ่มจากหน้าบ้านนางพัชริ
นทร์ พาวิจิตร ถึงหน้าบ้านนาย
ทองพูล พาวิจิตร 

เพ่ือให้ 
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒๔  เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ 
ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๔๙๖  ตารางเมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชา 
ชนร้อยละ
หกสิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

๑๙๒ ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ ๑๐  
เริ่มจากนานางหนูแดง อินสาคร  
ถึงบ้านนางส าอางค์ ศรีบุญ  

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

 ขนาดความกว้าง ๔ เมตร 
ความยาว ๓๑๐ เมตรหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังสองข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๘๗,๐๐๐  - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 

           7 
           -๑๕๐- 8 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๓ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐   
เริ่มจากนานายเจริญ ระดาฤทธิ์ ถึงนาง
เตาะ บุญมาก 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

 ขนาด ความยาว ๒๐๐ 
เมตร  

- - - ๘๗,๐๐๐  - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

๑๙๔ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐ สาย
ที่ ๔ เริ่มจากนานายประดอม แสน
สุวรรณ์ ถึงนานายธรรมศักดิ์ สารโพคา 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ขนาด ความยาว ๒๐๐ 
เมตร 

- - - ๘๗,๐๐๐  - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๑๙๕ ขุดลอกล าห้วยโนด หมู่ ๑๐ เริ่มจากนา
นายอุดร ถึงนานางหนูแดง อินสาคร 

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร 

- - - ๑,๐๓๗,๙๐๐ - ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

           -๑๕๑- 11 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๖ สร้างสนามกีฬาชุมชน หมู่ ๑๐ เพ่ือสร้างสนาม
กีฬาไว้ออกก าลัง
กาย 

กว้าง ๘๐ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ๑ สนาม มีสนามกีฬา
ไว้ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

๑๙๗ ขยายไฟฟ้าแรงสูง  ม.๑๐จากศาลา
ประชาคม ถึงนานายวิลัย  นาแว่น  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๓๐/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 
 

๑๙๘ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ ๑ 
จุด ตรงที่นานายวิลัย นาแว่น   
ม.๑๐ *-ข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า๓๐/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 
 

             14 
 15 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านรุ่งพนาไพร   
ม.๑๐ สายที่ ๑ เริ่มจากนานายวิลัย   
นาแว่น ถึงนานายภูมิศักดิ์  ศรีรักษา  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๓๐/๓๓ 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 

๒๐๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร  
ม.๑๐ จากสวนยางพารา ถึง หน้าบ้าน
นายชลนี ดวงหนูใจ ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๖๔๙๘๕,N๑๙๕๙๑๖๗,สิ้นสุด  
E๐๓๖๔๕๙๖,N๑๙๕๙๗๗๙ ) 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร - - ๑๘๗,๕๐๐ - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

๒๐๑ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๑๐ จากหน้าบ้านนาง โสม   
ชูรักษ์  ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร 
 

 

- - ๑๘๗,๕๐๐ - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

-๑๕๓- 18 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๒ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๑๐ จากหน้าบ้านนางอุดม  
ศรีษากุล ถึงนานายประครอง 
วงค์มาลัย 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร - - ๑๘๗,๕๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๑๐ จากนานายวิลัย  นาแวน่   
ถึงนานายบุญเลิศ   
นนทะน า 

เพ่ือเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร - - - ๑๘๗,๕๐๐   - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๐ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๔ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งพนา
ไพร ม.๑๐ เส้นทางเริ่มจาก  
บ้านรุ่งพนาไพร ถึง วัดป่าบ้านรุ่ง
พนาไพร 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๒,๘๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๑,๗๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยล่ะหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๕๔- 20 
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 22 

 23 
            24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
           -๑๕๕-           32 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๕ 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา
เอนกประสงค์ บ้านรุ่งพนาไพร 
หมู่ท ี๑๐ 

เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศาลา
เอนกประสงค์ 
บ้านรุ่งพนาไพร 
หมู่ท ี๑๐ 

ปรับปรุง แซมแซม 
ศาลาเอนกประสงค์ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐   - อาคารขนาดกว้าง  
๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านนาบัวพฒันา หมู่ที่  ๑๑ 
เร่ิมจากหน้าโรงสีข้าว ถึงหน้าบา้นนาย
ไชยวชิิต ผิวยะเมือง  
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๑/๓๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- ๔๖๖,๐๐๐   - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๐๗ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑  
เร่ิมจากหน้าบ้านนายประมวล กุดพรมมา 
ถึงวัดคริสต์ 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- -   - ๔๖๖,๐๐๐   - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

           -๑๕๖- 1 



 2 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๘ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบา้นนาย
เซีย นาแว่น ถึงบ้านนายอุดร ขันละ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - ๓๑๒,๐๐๐ - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๒๐๙ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบ้านนาง
ศิริพร แสงสี ถึงหน้าบ้านนายประจักร์ 
มูลสุทธิ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - ๓๑๒,๐๐๐ - - ระบาย
น้ าใน
พ้ืนที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

           3 
 4 
           -๑๕๗- 5 
 6 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๐ ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบปิด
ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบัว หมู่ที ่๑๑  
เริ่มจากบ้านนายเซีย นาแว่น ถึงนา
นายอุดร ขันละ 

เพ่ือระบายน้ า
ระบบปิด 

งานรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕ 
เมตร จ านวน ๕๔ บ่อ 

- - ๓๑๒,๐๐๐ - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน
  

กองช่าง 

๒๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบปิด
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๑ 
เริ่มจาก เริ่มจากบ้านนายหนูพัฒน์ 
ยาสงคราม ถึงหน้าบ้านนายสุรชัย  
มะวงค์งอย 

เพ่ือระบายน้ า
ระบบปิด 

งานรางระบายน้ า  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x 
๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕ 
เมตร จ านวน ๕๔ บ่อ 

- - ๓๑๒,๐๐๐ - - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน
  

กองช่าง 

             7 
           -๑๕๘- 8 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๒ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบ้านนาย
หนูพัฒน์ ยาสงคราม ถึงหน้าบ้านนาย
สุรชัย  มะวงค์งอย 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๑๓ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑  เริ่มจากบ้านนาย
เรือง ทาสุวรรณ์ ถึงวัดคริสต์ 

เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

             10 
 11 
           -๑๕๙- 12 



         

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๔ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบ้าน
นางยิ่ง สิทธิเวชถึงวัดคริสต์ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๑๕ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบ้าน
นายวิลัย ช่วยลือไทย ถึงหน้าบ้าน
นายชาญชัย นาแว่น 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

             13 
            14 
           -๑๖๐- 15 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๖ รางระบายน้ า หมู่ ๑๑  เริ่มจาก
บ้านนายอ่อน ทาบุเรศ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑๙๐ 
เมตร มีบ่อพักน้ า จ านวน 
๒ บ่อพัก 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๑๗ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๑๑  
นานางสมเพศ โนนยางเคน 

เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ กว้างฝาย ๑๕ 
เมตร สันฝาย
สูง ๑.๕๐ 
เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ 
เมตร   

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

            16 
 17 
 18 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๘ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐ 
เร่ิมจากนานายเจริญ ระดาฤทธิ ์
ถึงนางเตาะ บุญมาก 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

 ขนาดความกวา้ง ๔ เมตร 
ความยาว ๓๑๐ เมตรหนา
เฉลี่ย ๐.๒๒ เมตร  

- - - ๘๗,๐๐๐  - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 

๒๑๙ ก่อสร้างถนนลูกรังสูพ่ื้นที่
การเกษตร บ้านนาบวัพัฒนา หมู่
ที่ ๑๑ จากที่นานายชัยชนะ  
พิมพการ ถึงที่นา นายอ่อน ทา
บุเรศ(พิกัดเร่ิมต้น  
E ๐๓๖๑๑๖๘ N ๑๙๖๐๘๓๐ 
สิ้นสุด E ๐๓๖๑๑๖๘  
N ๑๙๖๐๘๓๐ 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา 
๐.๒๒ เมตร พร้อมว่างท่อ
ระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น ๓ 
ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร 
จ านวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน 
พร้อมยาแนว รอยต่อท่อ 
และขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓ จุดๆ ละ ๕ 
ท่อน รวม ๑๕ ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อ  

- - ๑๖๖,๐๐๐ -  - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๒๕ ราย 

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
  

กองช่าง 

-๑๖๒- 20 
 21 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๐ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ ๑ จุด 
ตรงที่นานายเซียร์ นาแว่น  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า๓๐/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร
  

กองช่าง 

๒๒๑ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนาบัวพัฒนา   
ม.๑๑ สายที่ ๑ เริ่มจากนานายเซียร์ 
นาแว่น ถึงสวนยางพารา 
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า ๓๐/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๒ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนาบัวพัฒนา   
ม.๑๑ สายที่ ๒ เริ่มจากนานายเซียร์ 
นาแว่น ย้อนกลับทางบ้านนาบัว ถึง
นานายสมัย  วงค์ศรีจันทร์  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า ๓๐/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

-๑๖๓- 22 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๓ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๑๑    
จากหน้าบ้านนายสมพร บุตรสุวรรณ ถึง 
นางนางจนัดี  นาแว่น 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๔ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๑๑    
จากหน้าบ้านนายไชยวิชิต  ผวิยะเมือง ถึง 
ที่ดินนายบุญเถิง ฮ่มป่า 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๕ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.๑๑    
จากหน้าบ้านนายวิทยา ทาสุวรรณ์ ถึงนา
นางทองวุ้น  สุจริต 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - - - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน 
๑๐ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๑ มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

-๑๖๔- 23 



 1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๖ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นโนนเจริญศิลป์ ม.
๑๒ เร่ิมจาก หน้าบ้านนายสายนัต์ โพธิ์
ศรี ถึงหน้าบ้านนายราตรี นวลภกัดี *-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า๒๖/๓๓ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางลูกรัง 
๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐ 
ตารางเมตร 

๓๖๓,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์  หมู่ที่ ๑๒ 
จุดเร่ิมต้น สายที่ ๒ จากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงหน้าบ้านนางดอน แสนอุบล*-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๒/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร   ไหล่ทางลูกรัง 
๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๒ 
ตารางเมตร 

- ๑๕๘,๐๐๐ - - - ประชาชน
ร้อยละเก้า
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

-๑๖๕- 2 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่  ๑๒  
เริ่มจาก หน้าบ้านนายกองศูนย์ ช่วยสุข 
ถึงถนนคอนกรีตเดิม   *-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน้า ๓๒/
๓๗ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๘ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตาราง
เมตร 

- ๒๑๒,๐๐๐ - - - ประชา
ชนร้อย
ละเก้า
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๒๙ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๒สายทางเริ่มจาก 
ถนน คสล. เดิม (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเจริญศิลป์) ถึง ทางแยกเข้าวัด
ป่าสมณวงค ์(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๙๒๑๑ 
N ๑๙๕๙๑๔๘ สิ้นสุด E ๐๓๖๙๓๓๒  
N ๑๙๕๙๑๒๕) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - ๔๘๔,๐๐๐ - - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๖๖- 4 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนเจริญศิลป์  หมู่ที่  ๑๒ 
เร่ิมจากหน้าบ้านนายพรสุรัตน์ ค าผาย ถึง 
หน้าศาลาประชาคม  พิกัดเริ่มตน้  
E๐๓๖๘๗๓๕,N๑๙๕๙๑๙๙,สิ้นสุด  
E๐๓๖๘๗๒๙,N๑๙๕๙๑๐๘ ) 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๓๖๐  ตารางเมตร 

- - ๒๑๗,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๓๑ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒   เร่ิม
จากสายัญ  โพธิ์ศรี ถึงวัดปา่ชนะวงค ์

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

             5 
 6 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๒ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ เริ่ม
จาก รร.บ้านโนนเจริญศิลป์ ถึงบ้านนาง
รอนสัง เนาโต 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๓๓ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒  เริ่ม
จากบ้านนางเส็ง แสนจ าปี ถึงหน้าบ้าน
นางสมัย แก้วประดับ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๘๐๐  ตารางเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก  

กองช่าง 

-๑๖๘- 9 



         

แบบ ผ.๐๒  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

  
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่  ๑๒ 
เร่ิมจาก หน้าบ้านนายสทุัศ โพธิส์าวัง ถึง 
หน้าบา้นนายก่าย คดเก้ียว 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๓๒๐ ตารางเมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - นักเรียน
หนองแวง
ร้อยละเก้า
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๓๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บา้นโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่  
๑๒ เร่ิมจาก หน้าบ้าน 
นายสทุัศ โพธิส์าวัง ถึง หน้าบ้านนาย
สมปอง วาป ี

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๓๒๘ ตารางเมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - นักเรียน
หนองแวง
ร้อยละเก้า
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

  10 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๖ รางระบายน้ า หมู่ ๑๒ เริ่มจากบ้าน
นางกาทอน แสนอุบล ถึงหน้าบ้าน
นายรัตน  มงคล 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว 
๑๙๐ เมตร มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๒ บ่อพัก 

- - - ๓๑๒,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๓๗ ท่อลอดเหลี่ยมและก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กล า
ห้วยลึก หมู่ ๑๒ จากนานายใจณรงค์ 
ปางศรี ถึง นายเปลี่ยน ปิลอง 
จ านวน ๔ ช่อง 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐ - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

             14 
 15 
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แบบ ผ.๐๒  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

 ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  

 
     

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
  

 
     

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๘ ท่อลอดเหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยลึก หมู่ ๑๒ 
นานายไกรแก้ว ค าผาย 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐ - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๓๙ ท่อลอดเหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยยาง หมู่ ๑๒ 
จากนายใจ วงค์เสงสี ถึงนา
นายบุญล้อม พาสี  ๔ ช่อง 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- - - - ๕๑๒,๐๐๐ กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

           18 
 19 
 20 
 21 
 22 
           -๑๗๑- 23 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๐ ท่อลอดเหลี่ยมและก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กล า
ห้วยลึก หมู่ ๑๒ จากนานาง
สุบรรณ แก้วประดับ ถึงนานายสัน 
ผาย 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ 
เมตร จ านวน ๔ ช่อง  

- - -  ๕๑๒,๐๐๐ กว้าง  ๒.๑๐ X 
๒.๑๐ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๔๑ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ 
เริ่มจากนานายประสิทธิ์ กว้างขวาง 
ถึงนานายฮ้าง ฝั่งซ้าย 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - - - ๕๖,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

๒๔๒ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ 
เริ่มจากนานายไกรแก้ว  ค าผาย ถึง
บ้านบะทอง 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร - - - - ๕๖,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

          24 
 25 
           -๑๗๒- 26 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๓ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร  
ม.๑๒  จากนานางใจ  แรงเขียว  ถึง
นานายอุดม  สีพั้ว 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - ๗๕๐,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๑๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๒๔๔ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร ม.
๑๒  จากนานายตา้ว  ฝัง่ซ้าย ถงึ นา
นายรบ  บันลือฤทธิ์ 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - ๗๕๐,๐๐๐   - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๑๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๒๔๕ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร ม.
๑๒ จากนานายส าเนียง ถึงนายพร้อง  
วาป ี

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - -   ๗๕๐,๐๐๐  - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๑๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

๒๔๖ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อการเกษตร ม.
๑๒ จากนานายจ าปา  ชนะวงค์ ถึง 
นานายสมบูรณ์  เรืองลวน 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - -   - ๗๕๐,๐๐๐   ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๑๒ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

           -๑๗๓- 27 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๗ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นโนนจ าปาหอม  
ม.๑๓ เร่ิมจาก หน้าบ้านนายรนั 
ธิปัญญา ถึงหนา้บา้นนายเซี่ยม แสนจันตะ 
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า๒๖/๓๓ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๕๑๒ ตารางเมตร 

๓๓๓,๐๐๐ - - - - ประชา 
ชนร้อย
ละหกสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาหอม หมู่ที่  ๑๓  
เร่ิมจากถนนคสล.เดิม ถึงหน้าบา้นนางเพ็ญ
ศรี ไชยสุรินทร์  
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า ๓๑/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 

- ๔๗๘,๐๐๐- - - - ประชา 
ชนร้อย
ละเก้าสิบ
ได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

-๑๗๔- 2 
 3 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๙ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ 
เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท ถึงนา
นายเข็ม ผินแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๔๗๘,๐๐๐ - ประชา 
ชนร้อยละ
เก้าสิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๕๐ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและก าแพง
ปากท่อลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วยลึก 
บ้านโนนจ าปาหอม  หมู่ที่ ๑๓ 
บริเวณนานางติ๋ว  เข็มอุทา  
(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๘๘๔๔  
N ๑๙๖๑๓๕๔) 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ 
เมตร จ านวน ๒ ช่อง 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร  

- - ๑๔๙,๐๐๐  - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
  

กองช่าง 

            4 
-๑๗๕- 5 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๑ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๓ เริ่ม
จากนานางวนิช ยะพลหา ถึงนานายเกตุ 
ศรีหา 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - -  ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๒๕๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
หมู่ ๑๓  เริ่มจากบ้านโนนจ าปาหอม ถึง
ล าห้วยโนด 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - -  ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

             6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
           -๑๗๖- 12 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ ๑๓ เริ่มจากหน้าบ้าน
นายหัสดี นามเสาร์ ถึงห้วยลึก 

เพ่ือขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- -  - ๒๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๒๕๔ ขุดลอกล าห้วยพุง หมู่ ๑๓ เริ่มจาก
นายสมพร ธิปัญญา ถึงล าห้วยโนด 

เพ่ือเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร 

- - - ๑,๐๓๗,๙๐๐ - ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

             14 
 15 
 16 
 17 
           -๑๗๗- 18 



 19 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๕ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๑๓ จากหน้าวัดป่าเทพพิทักษ์ ถึง
นานายสมนึก แสนโคตร 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร - - - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๓ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๕๖ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร  
ม.๑๓ จากถนนทางหลวงชนบท ถึง 
นานายสุวรรณ เคนทวาย 

เพ่ือเกษตรกร
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร -  - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑๐ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๓ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

            20 
 21 
 22 
  23 
 24 
             -๑๗๘-  25 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔  เร่ิม
จาก หน้าบา้นนายวิวาส มีชัย ถงึหน้าบา้น
นายชาลี ทองปัญญา  
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๒/๓๗ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๕๙๒ ตารางเมตร 

- ๔๗๘,๐๐๐   - - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๕๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔ เร่ิม
จากถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง 
หน้าบา้นนายขวัญชัย เวียนวนั( พิกัด
เร่ิมต้น E๐๓๗๑๒๔๕, N๑๙๖๔๔๓๘,
สิ้นสุด E๐๓๗๑๒๖๒, N๑๙๖๔๕๑๕ )  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๓๒๔ ตารางเมตร 

- - ๑๙๖,๐๐๐  - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

-๑๗๙- 2 
 3 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔ 
สายที่ ๔  เริ่มจากถนนลาดยาง 
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนาย
ไพฑูรย์ นาสูตร ( พิกัดเริ่มต้น  
E๐๓๗๑๑๐๙,N๑๙๖๔๔๒๖, สิ้นสุด  
E๐๓๗๑๑๐๗,N๑๙๖๔๕๐๘ ) 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๖  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๓๔๔  ตารางเมตร 

- - ๒๐๘,๐๐๐   - - ประชาช
นร้อยละ
หกสิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๖๐ ท่อลอดเหลี่ยมและก าแพงปากท่อลอด
เหลี่ยม คอนกรีตเสริม หมู่ ๑๔  ข้าม
ห้วยลึก จากนานายไข พิเดช ถึงนานาย
ค าจวน สารศรี 

เพ่ือก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยมและ
ก าแพงปาก
ท่อลอด
เหลี่ยม 

ขนาดความกว้าง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร 
จ านวน ๔ ช่อง  

- - - - ๕๑๒,๐๐๐ กว้าง  
๒.๑๐ X 
๒.๑๐ 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

           4 
 5 
           -๑๘๐- 6 



                    แบบ ผ.๐๒ 7 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๑ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร ม.๑๔ 
เส้นทางเริ่มจาก บ้านนายชาลี ทอง
ปัญญา ถึง บ้านนายค าตัน ไชยเพ็งจันทร์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๖๒ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร ม.๑๔ 
เส้นทางเริ่มจากทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง โรงเรียนบ้านโนน
ทับช้าง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

 8 
-๑๘๑- 9 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๓ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔ เร่ิม
จากบริเวณรอบป่าสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๒๖๔ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔ เร่ิม
จากทางหลวงชนบทติดกับโรงเรยีนถึง
ถนนเกษตรทางไป ต.นาค า 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 
 

๒๖๕ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔  เร่ิม
จากนานายสันต์  คึ้มยะราช ถึงนานาย
เล็ด ฉลาดล้ า จรดล าห้วยโนด 

เพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - - - ๒๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒๕ 
ราย 

ขนถ่าย
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร  

กองช่าง 
 
 

๒๖๖ ขยายไฟฟา้แรงสูง จากทางหลวงชนบท 
ถึงนานายอ าคา แก้วกัณหา*-ข้อบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๓๐/
๓๓ 

เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐  
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

-๑๘๒- 10 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๗ ลงหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ ๑ จุด 
ตรงที่นานายอ าคา แก้วกัณหา  
*-ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หน้า ๓๐/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

 ๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๖๘ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโนนสามเศียร 
ม.๑๔ สายที่ ๑ เริ่มจากนานายอ าคา  
แก้วกัณหา ถึงนานายค าดี  ก้งอินตา*-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า ๓๑/๓๓ 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐  เมตร ๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร
  

กองช่าง 
 
 
 
 

๒๖๙ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร ม.
๑๔ จากหน้าวัดปัจฉิมวนาราม ถึง นา
นายอ าคา แก้วกัณหา 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร - - - ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๔ มีไฟฟ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๐ ขยายไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือการเกษตร 
ม.๑๔ จากทางหลวงชนบทหน้า
บ้านนางบุญ  แสนเมือง  ถึงล า
ห้วยลึก 

เพ่ือ
เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร - - - - ๑๒๕,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 
๕ ราย 

เกษตรกร   
ม.๑๔ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

          13 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๕  เร่ิม
จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
ปุ่งนกเปา้ ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๖๙๙ 
,N๑๙๖๑๗๒๒,สิ้นสุด E๐๓๖๒๕๐๗, 
N ๑๙๖๑๕๕๙ )  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๑๐๐๐ ตารางเมตร 

- - ๖๐๖,๐๐๐   - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๗๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๕  เร่ิม
จากนางใจ ฮังกะสี ถึง ศาลาประชาคม ( 
พิกัดเร่ิมต้น   
E๐๓๖๒๔๓๓,N๑๙๖๑๙๑๑, 
สิ้นสุด E๐๓๖๒๔๒๘,  N๑๙๖๒๐๘๐ )  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร   
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๗๖๐ ตารางเมตร 

- - ๔๖๐,๐๐๐   - - ประชาชน
ร้อยละหก
สิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

 1 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองแวงใต ้หมู่ที่  ๑๕ 
จุดเร่ิมต้นรางระบายน้ าเดิม ถึง
ถนนลาดยาง หมายเลข ๒๒๒ 
*-ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
หน้า๒๙/๓๗ 

เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๑๒ เมตร มีบ่อพัก
น้ าจ านวน ๒ บ่อพัก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ชั้น ๓ขนาด        
๐.๔ x๑.๐๐ เมตรจ านวน 
๑ จุด รวม ๘ ท่อน 

- ๕๐๘,๐๐๐ - -  ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๒๗๔ รางระบายน้ า บา้นหนองแวง ม.๑๕ ราง
ระบายน้ าเร่ิมจากบา้นนายสุรสทิธิ์ ทองไสย์ 
ถึงถนนลาดยาง หมายเลข ๒๒๒ *-
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน้า๒๖/๓๓ 

เพื่อระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๐๒ เมตร มีบ่อพัก
น้ าจ านวน ๒ บ่อพัก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด        
๐.๔ x๑.๐๐ เมตรจ านวน 
๑ จุด รวม ๘ ท่อน 

๔๘๗,๐๐๐ - - -  ระบาย
น้ าใน
พื้นที่ได้
ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงใต ้หมู่ที ่๑๕  เร่ิม
จาก หน้าบา้นนางมะลิ เหง้าน้อย ถึง หน้า
บ้านนางวิลัยศักดิ์ จู่มา 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๑๗๕,๐๐๐ - ประชา
ชนร้อย
ละหก
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 

๒๗๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงใต ้หมู่ที ่๑๕  เร่ิม
จาก ทางลาดยาง หมายเลข ๒๒๒ ถึง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ความต้องการ  ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ ตารางเมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชา
ชนร้อย
ละเก้า
สิบได้
ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
  

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๗ รางระบายน้ า หมู่ ๑๕ เร่ิมจากบ้านนาง
บุญเส็ง ศรีเทพ ถึงหน้าบ้านนางนาน 
อุ้นเบ้า 

เพื่อระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๓๐๒ เมตร มีบ่อพักน้ า
จ านวน ๒ บ่อพัก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
๓ ขนาด        ๐.๔ x๑.๐๐ 
เมตรจ านวน ๑ จุด รวม ๘ 
ท่อน 

๔๘๗,๐๐๐ - - - - ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๒๗๘ รางระบายน้ า หมู่ ๑๕  เร่ิมจากบ้าน
นายสุรสิทธิ ทองไสย์ ถึงหนา้บา้นนาย
ส าราญ รีทอง 

เพื่อระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๓๐๒ เมตร มีบ่อพักน้ า
จ านวน ๒ บ่อพัก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
๓ ขนาด        ๐.๔ x๑.๐๐ 
เมตรจ านวน ๑ จุด รวม ๘ 
ท่อน 

- - ๔๘๗,๐๐๐ - - ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วม
ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-๑๘๘- 5 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๙ รางระบายน้ า หมู่ ๑๕  เริ่มจากบ้าน
นายบุญเวิล สิทธิศรี ถึงหน้าบ้านนาย
บุญธรรม สุทธิวงค์ 

เพ่ือระบาย
น้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๒ 
เมตร มีบ่อพักน้ าจ านวน ๒ 
บ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด        
๐.๔ x๑.๐๐ เมตรจ านวน ๑ 
จุด รวม ๘ ท่อน 

- - - ๔๘๗,๐๐๐ - ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ได้ร้อย
ล่ะ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้านและ
ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๒๘๐ ขุดลอกหมู่ ๑๕ เริ่มจากห้วยโนด ถึง
ห้วยนานายถนอม ตรงดี 

เพ่ือขุดลอก
ห้วยล าห้วย
เปือก 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ
แปลน อบต. หนองแวงใต้
ก าหนด พร้อมกับติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย  

- - - - ๑,๐๓๗
,๙๐๐ 

ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

-๑๘๙- 6 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๑ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๑๕ เพ่ือกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

ขนาดความกว้างฝาย 
๑๕ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย 

- - ๗๕๐,๐๐๐ - - กว้างฝาย 
๑๕ เมตร 
สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร 
ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ เมตร   

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๒๘๒ ขุดลอกล าห้วยเปือก หมู่ ๑๕ เพ่ือขุดลอก
ห้วยล าห้วย
เปือก 

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต. หนองแวงใต้
ก าหนด พร้อมกับ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย  

- - - - ๑,๐๓๗,๙๐๐ ขนาด
ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๕ 
เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ 
เมตร 

เพ่ือเก็บน้ า
ไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

             7 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน 
   

 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๓ ก่อสร้างทอหลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อลอดเหลี่ยม
ข้ามล าห้วยชี หมู่ ๑๕ บริเวณ
พื้นที่นายนายจตุรงค์  
สุพร 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ก าแพงปากท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ขนาดความกวา้ง   
๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร 
จ านวน ๔ ช่อง  

- - - ๕๑๒,๐๐๐ - กว้าง  ๒.๑๐ 
X ๒.๑๐ 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๘๔ ธนาคารน้ าใต้ดนิระบบเปิด 
ปุ้งนกเปา้ หมู่ ๑๕ 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ าในแหล่งน้ า
และเพิ่มระดับน้ า
ใต้ดิน 

ขนาดพื้นที่เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า ๓๔,๔๕๔ ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย ๗ เมตร 

- - - ๕,๘๕๐,๐๐๐ - เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 
๓๔,๔๕๔ 
ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย ๗ 
เมตร 

เพื่อเก็บน้ าไว้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
 
 
 
 

๒๘๕ ขยายไฟฟา้แรงต่ า เพื่อ
การเกษตร ม.๑๕ จากนา นาย
สมเกต  นามเสนา ถึง นานาย
เลิศ  สุพร 

- เพื่อเกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร - - - - ๑๒๕,๐๐๐ - ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ 
ราย 

เกษตรกร  ม.
๑๕ มีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศษฐกิจ 
       

 

     ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙๘ อบต.หนองแวงใต้ สัญจรพบ
ประชาชน 

เพ่ือบริการ
ประชาชนต าบล
หนองแวงใต้ 

ประชาชน  ๑๕ หมู่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

เพ่ือบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๒๙๙ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวน ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

เพ่ือสร้างบุคคล
ต้นแบบของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
 
 

๓๐๐ ฝึกอบรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือ
ด าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ของ อปท. 

เพ่ือความโปรงใส
ขององค์การและ
เพ่ือการบริหารเป็น
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด 

จ านวน ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 
 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
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  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศษฐกิจ 
       

 

     ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๑ อบรมส่งเสริมการเพาะพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
การเพาะพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์สู่
เศรษฐกจิพอเพียง 

๑๕๐ ราย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐ ราย อบรมส่งเสริมการ
เพาะพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์สู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 

-๑๙๘- 14 



 1 
 2 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๒ ฝึกอบรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
ของ อบต.หนองแวงใต้ 

เพ่ือให้
บุคลากร ของ 
อบต.หนอง
แวงใต้ ได้รับ
การเพ่ิมพูน
ความรู้ พัฒนา
ทักษะ 
ความสามารถ 

บุคลากรของ อบต.
หนองแวงใต้ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ บุคลากร 
อบต.
หนองแวง
ใต ้

บุคลากรของ 
อบต.หนอง
แวงใต้ ได้รับ
การเพ่ิมพูน
ความรู้ฯ 

ส านักปลัด 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

 8 
-๑๙๙- 9 



  

       

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๓แผนงานการศึกษา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย
โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ต าบล
หนองแวงใต ้

๑๕ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ 
โครงการ 

เป็นค่าใช้จา่ย
โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

๓๐๔ โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานของ
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ คร้ัง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง เป็นค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรม
สัมนา ศึกษาดู
งานของผู้ดูแล
เด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

-๒๐๐- 
๒๐๐- 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๓แผนงานการศึกษา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๕ โครงการแข่งขันกีฬา ของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดี และสร้าง
ความสามัคคี 
ระหว่าง อปท. 

อปท.ระดับอ าเภอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง อปท.มี
ความสัมพันธ์
อันดี และ
สร้างความ
สามัคคี 
ระหว่าง อปท. 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

๓๐๖ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพ่ือจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และ 
ศาสนพิธีต่าง ๆ 

๑ ครั้ง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง มี
ขนบธรรมเนีย
มประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

๓๐๗ โครงการเทศกาลวัน
เข้าพรรษาและออก
พรรษา 

เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง มี
ขนบธรรมเนีย
มประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

-๒๐๑- 10 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๓แผนงานการศึกษา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๘ แข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพ
ติด 

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไปรู้จักใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ไมไ่ปมั่วสุมกับ
อบายมุขและเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดพลัง
มวลชนในการป้องกันและแก้ปญัหายา
เสพติดในชุมชนผา่นการส่งเสริมการ
เล่นกีฬา 
๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง และยกระดบัการเล่นกีฬาใน
ระดับต าบลให้มีมาตรฐานดียิง่ขึ้น 
๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย สร้างลักษณะนิสัยรู้แพ้ รู้ชนะ รู้จัก
ให้อภัย มีระเบียบวินัย และรักษา
สุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเปน็สื่อ 

๑. จัดการ
แข่งขันกีฬา
ประเภททีม ๕ 
ประเภท 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ปริมาณ
ผู้เก่ียวข้อง
กับยาเสพ
ติดลดลง
ร้อยล่ะแปด
สิบ 

๑. เยาวชน 
ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
๘๐๐ คน 
๒. ทุกคนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์
จากการออก
ก าลังกายโดย
การเล่นกีฬา 
๓. ประชาชน
ห่างไกล
อบายมุข และ
ปลอดยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

-๒๐2- 
๒๐๐- 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๕แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐๙ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริม
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี มี
ความเป็นอยู่ที่
ดี 

ผู้สูงอายุ ในเขต.พท.
อบต.หนองแวงใต้ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ 
ในเขต.พท.
อบต.
หนองแวง
ใต ้

ผู้สูงอายุ ใน
เขต.พท.อบต.
หนองแวงใต้ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

ฃ 
๓๑๐ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พ่ึง 
และผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พ่ึงและ
ผู้ป่วยเอดส์ มี
รายได้ พึ่งพา
ตัวเองได้ และ 
มีความเป็นอยู่
ที่ด ี

ผู้ด้อยโอกาศ/คนไร้ที่พ่ึง
และผู้ป่วยเอดส์ พท.
อบต.หนองแวงใต้ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกา
ส/ไร้ที่พ่ึง/
ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาส/
ไร้ที่พ่ึง/ผู้ป่วย
เอดส์ พ่ึงพา
ตัวเองได้ และ
มีความเป็นอยู่
ที่ด ี

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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 4 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

 

    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       

 

     ๓.๕แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๑ ส่งเสริมสตรี และ
ครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมให้สตรี 
มีอาชีพเสริม และ
ครอบครัวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรี สตรี ต.หนอง
แวงใต้ มี
อาชีพเสริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการ
เสริมศักยภาพบทบาท
พ้ืนทีส่ร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน รู้จัก
บทบาทหน้าที่ 

เยาวชน ต.หนองแวงใต้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

เยาวชน ต.
หนองแวงใต้ 
รู้จักบทบาท
หน้าที่ของ
ตัวเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
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  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๓ จัดท าเวทีประชาคมแผน
ชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายท า
กิจกรรมและน า
ข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าเวทีประชาคม
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 

ประชาชน ๑๕ 
หมู่บ้านแสดง
ความคิดเห็น 

ส านักปลัด 

๓๑๔ ฝึกอบรมประชุมชี้แจง
เผยแพร่ความรู้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน
มีความรู้
ความเข้าใจ 

ประชาชน ๑๕ 
หมู่บ้านมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

ส านักปลัด 

 2 
 3 
 4 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๕ พัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริการประชาชน 
รับเรื่องร้องเรียน 
ประจ าหมู่บ้าน 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร จัดท า
ใบปลิว 

ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชา 
ชน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 
ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๓๑๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งทั่วไป 
(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา แทนต าแหน่งที่
ว่าง) สมาชิกสภาฯ
และ ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การเลือกตั้ง
ต่างๆฯลฯ 

ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชา 
ชน ๑๕ 
หมู่บ้านมี
ส่วนร่วม 

ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน
ได้มีส่วนร่วม 

ส านักปลัด 

 7 
 8 
 9 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๗ ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้มี
หน้าที่ช าระภาษี 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับเรื่องภาษี 
ให้ประชาชน ต.
หนองแวงใต้ ให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 

ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 

ประชาชน ๑๕ 
หมู่บ้าน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษ ี

กองคลัง 

๓๑๘ จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือให้ อบต.
หนองแวงใต้ 
ทราบพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บภาษี และ
มีข้อมูลที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งง่ายต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 
และการส ารวจ
ภาษ ี

จ านวนรายของการ
จัดเก็บภาษีท่ีชัดเจน 
และถูกต้องแม่นย า 

๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
๑๕ หมู่บ้าน 
ที่มีหน้าที่
เสียภาษ ี

อบต.หนอง
แวงใต้ มี
ข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีท่ี
ชัดเจน และ
ถูกต้องแม่นย า 

กองคลัง 

 11 
 12 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอยีดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑๙ ค่าจ้างประเมินการ
บริหารปฏิบัติราชการฯ 

เพ่ือประเมินการ
บริหาร อบต.
หนองแวงใต้ 

อบต.หนองแวงใต้ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประเมินการ
บริหาร อบต.
หนองแวงใต้ 

ประเมินการ
บริหาร อบต.
หนองแวงใต้ 

ส านักปลัด 
 
 

๓๒๐ ส่งเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมของไทวานร 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี อันดี
งาม 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี อันดี
งาม 

สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี อันดี
งาม 

 
ส านักปลัด 

 

๓๒๑ ศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้างฯ 

๑ ครั้ง ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ จัด
จ้างฯ 

อบต.วานร
นิวาส 

๓๒๒ รวมน้ าใจต้านภัยยาม
ยาก 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง สภากาชาด
อ าเภอวานร
นิวาส 

ส านักปลัด 
 

 15 
 16 
 17 

-๒๐๘- 18 



  

        

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

       ๔.๒แผนงานรักษาความสงบภายใน  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒๓ บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อฝึกอบรม บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

 ในเขต อบต.หนองแวง
ใต ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐ คน พนักงานบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน.ใน
เขต อบต.หนอง
แวงใต้ ได้เพิ่มพูน
ความรู ้

ส านักปลัด 

๓๒๔ รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน  ดูแล 
ความปลอดภัย ผู้ใช้
รถ ใช้ถนน สัญจร
ไป-มา ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชน ที่สัญจร ไป-
มา เขตพื้นที่ อบต.หนอง
แวงใต้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ประชาชน ที่
สัญจร ไป-มา 
เขตพื้นที่ อบต.
หนองแวงใต้ มี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

๓๒๕ รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อให้บริการ
ประชาชน  ดูแล 
ความปลอดภัย ผู้ใช้
รถ ใช้ถนน สัญจร
ไป-มา ในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ประชาชน ที่สัญจร ไป-
มา เขตพื้นที่ อบต.หนอง
แวงใต้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ประชาชน ที่
สัญจร ไป-มา 
เขตพื้นที่ อบต.
หนองแวงใต้ มี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

-๒๐๙- 

 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒๖ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑ 
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๐- 1 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒๗ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านนาบัว 
หมู่ที่ ๒ (เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๑- 2 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒๘ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านดอน
กลอย หมู่ที่ ๓  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๒- 3 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๒๙ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโพน
สวาง หมู่ที่ ๔  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๓- 4 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๐ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโคกก่อง 
หมู่ที่ ๕ (เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๖,๕๐๐  ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๔- 5 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๑ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านวังเยี่ยม 
หมู่ที่ ๖ (เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๗,๓๐๕ ๗,๓๐๕ ๗,๓๐๕ ๗,๓๐๕ ๗,๓๐๕  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๕- 6 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๒ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านบะทอง 
หมู่ที่ ๗  (เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๗,๖๕๕ ๗,๖๕๕ ๗,๖๕๕ ๗,๖๕๕ ๗,๖๕๕  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๖- 7 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๓ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโนนทับ
ช้าง หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิ

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๗,๒๕๕ ๗,๒๕๕ ๗,๒๕๕ ๗,๒๕๕ ๗,๒๕๕  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๗- 8 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๔ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านศรีสว่าง 
หมู่ที่ ๙ 
 (เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๘- 9 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๕ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านรุ่งพนา
ไพร หมู่ที่ ๑๐  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐ ๘,๒๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๑๙- 10 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๖ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านนาบัว
พัฒนา หมู่ที่ ๑๑  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๒๐- 11 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๗ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโนน
เจริญศิลป์ หมู่ท่ี ๑๒  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๔,๘๙๐ ๔,๘๙๐ ๔,๘๙๐ ๔,๘๙๐ ๔,๘๙๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพือ่ให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๒๑- 12 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๘ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโนน
จ้าปาหอม หมู่ที่ ๑๓  
(เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

๙,๘๓๐ ๙,๘๓๐ ๙,๘๓๐ ๙,๘๓๐ ๙,๘๓๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๒๒- 13 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓๙ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านโนนสาม
เศียร หมู่ที่ ๑๔  
(เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๖,๙๐๕ ๖,๙๐๕ ๖,๙๐๕ ๖,๙๐๕ ๖,๙๐๕  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๒๓- 14 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๐ ส่งเสริมแม่และเด็กบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๕ (เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

- เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัยลูกมภีาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่สมวัย 
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
หญิงตั้งครรภ ์
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีเกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
 - เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพื่อพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งหน่วยงานและชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ ์

 ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐  - อัตราเด็กเกดิไร้
ชีพเป็น ๐ 
 - น้้าหนักแรก
คลอดไม่ต่้ากว่า 
๒,๕๐๐ กรัม 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดสายใยรัก
ครอบครัว 
- มารดาหลัง
คลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

- เกิดรอด แม่
ปลอดภัย มีภาวะ
สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
เด็กมสีติปัญญา และ 
พัฒนาการที่สมวัย  
- เพื่อให้ชุมชนและทุก
คนในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์
เห็นความส้าคัญต่อ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดยีว ๖ 
เดือนเพิ่มขึ้น  
- กิจกรรมการอนามัย
มารดาและทารก
สามารถด้าเนินการได้
บรรลตุามเกณฑ ์

ส้านักปลดั 

-๒๒๔- 15 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๑ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑ บ้านหนองแวง(เงิน
อุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

 - ประชาชนมีความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ท่ี น าโดย  สุนัข  แมว  และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นความส าคัญใน
การน าสุนัข  แมว  และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม  ท่ีอยู่ใน
ความดูแลไปรับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๖,๘๖๐ - - - -  - แกนน าประชาชนใน
ชุมชน จ านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พืน้ท่ี 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๒๕- 16 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๒ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๒ บ้านนาบัว 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๕,๖๕๐- - - - -  - แกนน้าประชาชน
ในชุมชน จ้านวน ๒๐ 
คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๒๖- 17 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๓ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๓ บ้านดอยกลอย(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

 ๘,๓๖๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา้ขึ้นใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๒๗- 18 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๔ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๔ บ้านโพนสว่าง(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 
 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคมุพิษสุนัข
บ้า 

๙,๔๐๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๒๘- 19 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๕ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๕ บ้านโคกก่อง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๕,๑๖๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๒๙- 20 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๖ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๖ บ้านวังเยี่ยม 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๔,๑๙๕ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พืน้ท่ี 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๐- 21 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๗ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๗ บ้านบะทอง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๔,๔๔๕ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๑- 22 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๘ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๘ บ้านโนนทับช้าง(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๔,๘๔๕ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๒- 23 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔๙ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๙ บ้านศรสีว่าง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๕,๘๘๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๓- 24 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๐ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพษิสุนัข
บ้า 

๔,๕๖๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๔- 25 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๑ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๑ บ้านนาบัวพัฒนา
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

 ๖,๙๗๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๕- 26 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๒ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๒ บ้านโนนเจรญิศลิป์
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

 ๖,๖๑๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๖- 27 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๓ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๓ บ้านโนนจ้าปาหอม
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกนัควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๓,๓๒๐ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๗- 28 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๔ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๔ บ้านโนนสามเศียร 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า 

๔,๕๙๕ - - - -  - แกนน้าประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน ๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๘- 29 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๕ ควบคุมพิษสุนัขบ้า หมู่ท่ี 
๑๕ บ้านหนองแวง(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - ประชาชนมีความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 - เพื่อป้องกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าท่ี น้าโดย  สุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
- เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  
แมว  และสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแล
ไปรับบริการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ร้อยละ ๘๐ 
ของคนใน
ครอบครัวมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ควบคุมพิษ
สุนัขบ้า 

๑๐,๖๐๐ - - - -  - แกนน้า
ประชาชนใน
ชุมชน จ้านวน 
๒๐ คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส้าคญัในการน้าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

-๒๓๙- 30 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑ บ้านหนองแวง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 31 
 32 

 33 
-๒๔๐- 34 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๒ บ้านนาบัว 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 35 
 36 
 37 

-๒๔๑- 38 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๘ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๓ บ้านดอนกลอย 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 
 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยูใ่นครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 39 
 40 

 41 
-๒๔๒- 42 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๔ บ้านโพนสว่าง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพือ่
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 43 
 44 

 45 
-๒๔๓- 46 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๐ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๕ โคกก่อง(เงิน
อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๘,๓๔๐ ๘,๓๔๐ ๘,๓๔๐ ๘,๓๔๐ ๘,๓๔๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 47 
 48 

 49 
-๒๔๔- 50 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๖ บ้านวังเยี่ยม 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 51 
 52 

 53 
-๒๔๕- 54 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๗ บ้านบะทอง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 55 
 56 

 57 
-๒๔๖- 58 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๘ บ้านโนนทับช้าง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐  ๗,๙๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 59 
 60 

 61 
-๒๔๗- 62 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๙ บ้านศรีสว่าง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๗,๐๒๐ ๗,๐๒๐ ๗,๐๒๐ ๗,๐๒๐  ๗,๐๒๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 63 
 64 

 65 
-๒๔๘- 66 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๗,๒๔๐ ๗,๒๔๐ ๗,๒๔๐ ๗,๒๔๐ ๗,๒๔๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 67 
 68 

 69 
-๒๔๙- 70 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๑ บ้านนาบัวพัฒนา 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๖,๐๓๐ ๖,๐๓๐ ๖,๐๓๐ ๖,๐๓๐ ๖,๐๓๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 71 
 72 

\ 73 
-๒๕๐- 74 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๒ บ้านโนนเจรญิ
ศิลป์(เงินอุดหนุนส้าหรับ
การด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 75 
 76 

 77 
-๒๕๑- 78 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๘ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๓ บ้านโนน
จ้าปาหอม(เงินอุดหนุน
ส้าหรับการด้าเนินตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๖,๘๕๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 79 
 80 

 81 
-๒๕๒- 82 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๔ บ้านโนนสาม
เศียร 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 83 
 84 

 85 
-๒๕๓- 86 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๐ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ ๑๕ บ้านหนองแวง 
(เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ) 

 - เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
 - เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 
 - เพื่อสุ่มตรวจคณุภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีใช้ใน
ชุมชน 
- ประชุมคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการ
ควบคุม   
  ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการ 
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น 

๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
เรื่อง การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มขึ้น 

 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน”  
 - คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่
ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 - ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

ส้านักปลดั 

 87 
 88 

 89 
-๒๕๔- 90 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๑ ส้าหรับส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ภายใน
ต้าบล (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นารี) 

-เพื่อส้ารวจข้อมลู
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ภายใน
ต้าบล 
 

  ๑๕ หมู่บ้าน - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ร้อยละ ๙๐ ของ
จ้านวนสัตว์ที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

๑.ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภัยอันตราย การป้องกัน
และ การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๒. สัตว์เลี้ยงหรือสัตวเ์ร่ร่อน
โดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งเป็น
พาหะน้าโรค ไดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
๓ .พื้นที่ต้าบลหนองแวงใตไ้ม่มี
รายงานการเกดิโรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 

 91 
 92 

 93 
-๒๕๕- 94 

 95 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๒ ส้าหรับขับเคลื่อน (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราช
นารี) 

 ๑.เพื่อส่งเสริมความรูเ้รื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบล 
๒.เพื่อป้องกันและควบคมุ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยงและสัตวเ์รร่่อน
ซึ่งเป็นพาหะน้าโรค 
๓ เพื่อสรา้งความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในการเฝา้
ระวังป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่

การ
ประชาสมัพันธ์
ครอบคลมุทั้ง 
๑๕ หมู่บ้าน ๒.
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ร้อยละ ๙๐ 
ของจ้านวนสัตว์
ที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 ๑.ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภัยอันตราย การป้องกัน
และ การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๒. สัตว์เลี้ยงหรือสัตวเ์ร่ร่อน
โดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งเป็น
พาหะน้าโรค ไดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
๓ .พื้นที่ต้าบลหนองแวงใต้ไม่มี
รายงานการเกดิโรคพิษสุนัขบ้า  

ส้านักปลดั 

 96 
 97 
 98 
 99 
 100 

-๒๕๖- 101 



  1 

         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๓ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
 หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๖,๘๖๐ ๖,๘๖๐ ๖,๘๖๐ ๖,๘๖๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 2 
 3 

-๒๕๗- 4 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๔ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๒ บ้านนาบัว 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๕,๖๕๐ ๕,๖๕๐ ๕,๖๕๐ ๕,๖๕๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 5 
 6 

-๒๕๘- 7 
 8 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๕ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๓ บ้านดอยกลอย 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

 - ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ ๘,๓๖๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกนั และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 9 
 10 

-๒๕๙- 11 
 12 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๖ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสว่าง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 
 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 13 
 14 

-๒๖๐- 15 
 16 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๗ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๕ บ้านโคกก่อง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๕,๑๖๐ ๕,๑๖๐ ๕,๑๖๐ ๕,๑๖๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 17 
-๒๖๑- 18 

 19 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๘ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๖ บ้านวังเยี่ยม 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๔,๑๙๕ ๔,๑๙๕ ๔,๑๙๕ ๔,๑๙๕ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 - ประชาชนมีความรู ้ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกีย่วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๘๐ 
 - สามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าข้ึนใน
ชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ 
 - สุนัข  แมว และสัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้มสี่วนร่วมและเห็น
ความส าคญัในการน าสุนัข  แมว  
และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่
ในความดูแลไปรับบริการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

 20 
 21 

-๒๖๒- 22 
 23 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗๙ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๗ บ้านบะทอง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๔,๔๔๕ ๔,๔๔๕ ๔,๔๔๕ ๔,๔๔๕ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 24 
 25 

-๒๖๓- 26 
 27 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๐ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทับช้าง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๔,๘๔๕ ๔,๘๔๕ ๔,๘๔๕ ๔,๘๔๕ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 28 
 29 

-๒๖๔- 30 
 31 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๑ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๙ บ้านศรีสว่าง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๕,๘๘๐ ๕,๘๘๐ ๕,๘๘๐ ๕,๘๘๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 32 
 33 

-๒๖๕- 34 
 35 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๒ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านรุ่งพนา
ไพร 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๔,๕๖๐ ๔,๕๖๐ ๔,๕๖๐ ๔,๕๖๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 36 
 37 

-๒๖๖- 38 
 39 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๓ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาบัว
พัฒนา 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

 - ๖,๙๗๐ ๖,๙๗๐ ๖,๙๗๐ ๖,๙๗๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 40 
 41 

-๒๖๗- 42 
 43 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๔ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนเจริญ
ศิลป์(เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๖,๖๑๐ ๖,๖๑๐ ๖,๖๑๐ ๖,๖๑๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 44 
 45 

-๒๖๘- 46 
 47 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๕ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนน
จ าปาหอม(เงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๓,๓๒๐ ๓,๓๒๐ ๓,๓๒๐ ๓,๓๒๐ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 48 
 49 

-๒๖๙- 50 
 51 



         

แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๖ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสาม
เศียร 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
คนในครอบครัว
มีความรู้ความ
เข้าใจการระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๔,๕๙๕ ๔,๕๙๕ ๔,๕๙๕ ๔,๕๙๕ - ประชาชนชุมชน 
จ านวน   ๒๕  คน  
- แกนน านักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

 52 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

        ๔.๔แผนงานสาธารณสุข 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๗ พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
(โครงการตามพระราช
ปณิธานด้าน
สาธารณสุข) 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแวง 
(เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ) 

 - ๑. เพื่อรณรงค์พัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ของคนใน
ครอบครัวมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 

- ๑๐,๖๐๐- ๑๐,๖๐๐- ๑๐,๖๐๐- ๑๐,๖๐๐ - ประชาชน
ชุมชน จ านวน   
๒๕  คน  
- แกนน า
นักเรียน
โรงเรียน 
จ านวน ๒๐  
คน  

 ๑.เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน
และบรเิวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ท้ังทาง ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.โรงเรียนมีระบบการจดัการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีเอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน และ สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนท้ัง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 
๓.เกิดสุขนิสยัที่ดีในเรื่องการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล  
๔.ป้องกัน และลดอัตราการเกิด
โรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
   

ส านักปลดั 

-๒๗๑- 56 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

       ๔.๖แผนงานเคหะและชุมชน  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๘ จัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือให้ประชาชน
คัดแยกขยะให้มาก
ที่สุด และเหลือ
น้อยที่สุด ก่อนจะ
น าไปกลบขยะ 

ประชาชน ต.หนองแวง
ใต ้

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน 
ต.หนอง
แวงใต้ 

ประชาชนคัด
แยกขยะให้
มากที่สุด และ
เหลือน้อย
ที่สุด ก่อนจะ
น าไปกลบขยะ 

ส านักปลัด 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

 8 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

       ๔..๗แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๘๙ อบตหนองแวงใต้สัญจร
พบประชาชน 

เพ่ือให้ประชนมี
สวนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๖๐ 
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชนมีสวน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๓๙๐ บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือสร้างบุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๖๐ 
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างบุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

       ๔..๗แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๙๑ ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้อง
ด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ของ อปท. 

เพ่ือฝึกอบรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
เพ่ือป้อง
ด าเนินการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตของ อปท 

๑๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๖๐ 
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ป้อง
ด าเนินการ
ป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตของ 
อปท 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       

 

       ๔.๑๐แผนงานการเกษตร  
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๙๒ รักน้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน 

เพ่ือสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐ ราย ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

๓๙๓ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปลูกต้นไม้ /การ
ปลูกหญ้าแฝก ในวัน
ส าคัญต่างๆ อาทิ วัน
แม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ ฯลฯ 

ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐ ราย ประชาชนได้ปลูก
ต้นไม้ การปลูก
หญ้าแฝก ในวัน
ส าคัญต่างๆ อาทิ 
วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ 
ฯลฯ 

ส านักปลัด 
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~ ๒๗๘ ~ 
 

ส่วนที่ ๔ 
        สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
๒.๑.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑ 
๑.๑ สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีแหล่งที่มาของรายรับ และรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้ 
ด้านรายรับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้  
   ตารางสถิติแสดงรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน่วย : บาท 

รายรับ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร ๑๙๔,๔๘๐.๕๓ ๒๔๕,๐๖๖.๙๕ ๒๗๒,๒๔๔.๙๕ 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๗๗,๔๐๒.๐๐ ๒,๕๑๐.๐๐ ๒๕๑,๕๖๑.๒๐ 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๘๒,๓๑๔.๖๗.๐๐ ๓๖๔,๔๕๙.๖๔ ๓๕๙,๒๑๗.๑๐ 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค - - - 
   หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด ๓๕,๕๐๐.๕๗.๐๐ ๑๖๘,๒๗๐.๒๖ ๑๓,๑๙๐ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร ๑๙,๙๔๑,๗๘๐.๓๐ ๒๑,๐๘๙,๙๙๕.๕๑ ๑๙,๐๗๘,๐๕๓.๔๐ 
รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุน ๑๕,๒๐๑,๔๐๙.๐๐ ๒๗,๒๑๒,๙๐๖.๐๐ ๒๗,๗๘๑,๖๔๓.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
   เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ ๑๑,๑๓๖,๒๓๕.๐๐ - - 

รวม ๔๑,๐๕๕,๗๒๖.๘๒ ๔๙,๐๙๒,๔๖๔.๗๐ ๔๗,๗๕๕,๙๐๙.๖๕ 

 ข้อมูล : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๒.๒ สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

 (๒) ด้านรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีรายจ่าย ดังนี้ 
ตารางแสดงสถิติรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑      หนว่ย : บาท                                                                                            

รายจ่าย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
งบกลาง ๑,๐๒๒,๗๖๙.๐๐ ๑,๑๙๔,๑๓๓.๖๒ ๑,๑๙๔,๑๓๓.๖๒ ๑๑,๗๕๒,๒๕๕.๐๐ 
งบบุคลากร     
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๓;๑๖๘,๐๑๗.๐๐ ๓,๔๐๘,๐๐๕.๐๐ ๓,๔๐๘,๐๐๕.๐๐ ๒,๙๘๖,๑๐๘.๐๐ 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๕,๒๑๙,๗๔๘.๐๐ ๖,๓๙๑,๒๔๓.๐๐ ๖,๓๙๑,๒๔๓.๐๐ ๑๐,๐๙๖,๙๗๑.๐๐ 
งบด าเนินการ     
   ค่าตอบแทน ๔,๒๓๒,๒๘๘.๓๘ ๙๙๓,๖๔๓.๗๕ ๙๙๓,๖๔๓.๗๕ ๑๗๗,๕๘๖.๒๕ 
   ค่าใช้สอย ๔,๒๗๘,๘๒๔.๐๐ ๒,๗๙๓,๓๓๓.๒๐ ๒,๗๙๓,๓๓๓.๒๐ ๓,๘๕๗,๖๒๒.๔๑ 
   ค่าวัสดุ ๒,๓๔๘,๙๔๖.๓๘ ๒,๗๖๗,๙๗๗.๖๘ ๒,๗๖๗,๙๗๗.๖๘ ๒,๗๓๔,๑๑๔.๕๘ 
   ค่าสาธารณูปโภค ๒๐๔,๔๐๖.๗๔ ๒๑๗,๓๖๗.๒๖ ๒๑๗,๓๖๗.๒๖ ๓๘๙,๓๒๗.๑๕ 
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๗,๔๕๐.๐๐ ๑,๒๙๖,๓๕๐.๐๐ ๑,๒๙๖,๓๕๐.๐๐ ๓๓๑,๗๐๐.๐๐ 



 

~ ๒๗๙ ~ 
 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๖,๖๑๙,๓๙๓.๐๐ ๓,๕๙๑,๔๖๗.๐๐ ๓,๕๙๑,๔๖๗.๐๐ ๑,๙๐๘,๑๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๔,๖๙๓,๓๗๔.๘๕ ๕,๔๕๗,๓๑๑.๒๕ ๕,๔๕๗,๓๑๑.๒๕ ๘,๗๖๑,๗๑๕.๖๑ 
งบรายจ่ายอื่นๆ     

รวม ๓๐,๘๖๓,๔๔๘.๓๕ ๒๘,๑๑๐,๘๓๑.๗๖ ๒๘,๑๑๐,๘๓๑.๗๖ ๔๒,๙๙๕,๕๐๐ 
ข้อมูล : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เดือน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๓ สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางในการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑   

องค์การบริหารส่วนต าบล ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  ภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓.๑  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   ที่ผ่านมานั้นได้ก าหนดไว้หลายด้านและแต่ละด้านค านึงถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยการจัดท าแผนงาน /โครงการ  ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน หมู่บ้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ
ก่อน-หลัง เอาไว้ จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการไปแล้ว ในปีที่ผ่านมาปรากฏว่าการด าเนินการยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เท่าท่ีควร เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัดและมักจะ
มีปัญหาอ่ืนๆ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-   การคมนาคม ขนส่งไม่สะดวก สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ในช่วงฤดูร้อน   
    ถนนเป็นฝุ่นละออง ในฤดูฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ าท่วมขัง 
-   ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
-   ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  
-   ระบบโทรศัพท์ในบ้านเรือน และระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ท่ัวถึง 

ด้านแหล่งน้ า 

               -   น้ าท่วมในฤดูฝน และจะขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
-   น้ าที่จะน ามาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
-   ภาชนะเก็บน้ าฝนไม่เพียงพอทุกครัวเรือน 
-   ระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 

ด้านสังคม 

-   ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝีมือ บุคคลที่จบการศึกษามุ่งเข้าท างานในเมือง 
-   การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน 

ด้านสาธารณสุข 

-   ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ความรู้ ด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพ 
-   การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
-   ไม่มีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 

~ ๒๘๐ ~ 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

-   ขาดแคลน อุปกรณ์ การเรียนการสอนของเด็กวัยก่อนเรียนและระดับปฐมวัย 
-   ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 

ด้านเศรษฐกิจ 

-     ขาดการรวมกลุ่มในเชิงการผลิตและก าหนดราคาในการขายผลผลิต 
-     ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
-     ขาดการสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
-     การผลิตภาคการเกษตรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-     การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
-     ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
-     ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
-     ขาดระบบการบริหารจัดการด้านขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-     ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านเรือนและชุมชน/ตลาด 

ด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

-     ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชาชน 
-     เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

๓.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จ านวน ๑๕๑  โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑  จ านวน ๑๑๗  โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๔๕ โครงการ ) งบประมาณ   ๒๘,๖๑๐,๗๘๕.๐๐ บาท  โครงการที่ด าเนินการจริง 
๑๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๔ ของโครงการตามแผนพัฒนา ใช้งบประมาณทั้งหมด ๒๕,๒๘๐,๕๔๒.๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๘๑ ~ 
 

 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปีประมาณ ๒๕๖๑ 
จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 

 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป            

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน            

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา            

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข            

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์            

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน            

 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           

  ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๗ ๗,๘๓๔,๔๐๐.๐๐   ๔ ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๙ ๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ 

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร            

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง           

รวม ๑๗ ๗,๘๓๔,๔๐๐.๐๐   ๔ ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๙ ๒,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ 

   



 

~ ๒๘๒ ~ 
 

 
         สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปีประมาณ ๒๕๖๑ 
จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 

 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ           

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป            

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน            

 ๒.๓ แผนงานการศึกษา            

 ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข            

 ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐   ๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๒๓,๔๒๕.๐๐  

 ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน            

 ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

 ๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           

  ๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           

 ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐   - -  

 ๒.๑ แผนงานงบกลาง           

รวม ๓ ๙๐,๐๐๐.๐๐   ๓ ๙๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๒๓,๔๒๕.๐๐ 

   

 



 

~ ๒๘๓ ~ 
 

    

          สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน  
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปีประมาณ ๒๕๖๑ 
จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 

 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

๓.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์           

 ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๒๓๔,๖๕๒.๐๐  

 ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน            

 ๓.๓ แผนงานการศึกษา ๗ ๑,๗๑๒,๓๐๐.๐๐   ๗ ๑,๗๑๒,๓๐๐.๐๐   ๕ ๑,๕๑๒,๕๓๗.๐๐  

 ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข            

 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๔ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   ๔ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   ๒ ๓๙,๖๐๕.๐๐  

 ๓.๖ แผนงานเคหะและชุมชน            

 ๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

 ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           

  ๓.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           

 ๓.๑๐ แผนงานการเกษตร            

 ๓.๑ แผนงานงบกลาง           

รวม ๑๒ ๒,๐๘๒,๓๐๐.๐๐   ๑๒ ๑,๕๓๒,๓๐๐.๐๐   ๘ ๑,๗๘๖,๗๙๔.๐๐ 



 

~ ๒๘๔ ~ 
 

       
   สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปีประมาณ ๒๕๖๑ 
จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 

 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
๔.ยุทธศาสตร์การการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี           

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๘ ๕๔๕,๐๐๐.๐๐   ๘ ๕๔๕,๐๐๐.๐๐   ๔ ๒๑๐,๖๑๒.๐๐  
๔.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน ๔ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐   ๔ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐   ๓ ๑๔๑,๑๕๙.๗๑  

๔.๓ แผนงานการศึกษา            

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐   ๒ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๔๒๗,๕๐๐.๐๐  

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์            

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๓๓,๗๙๒.๐๐  
๔.๗ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน ๓ ๗๐,๐๐๐.๐๐   ๓ ๗๐,๐๐๐.๐๐   - -  
๔.๘ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐   ๔ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐   ๓ ๒๘๓,๙๔๗.๐๐ 

 
๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา           

๔.๑๐ แผนงานการเกษตร ๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐   ๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐   ๑ ๑๒๙,๔๓๙.๐๐  

๔.๑ แผนงานงบกลาง ๓ ๑๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐   ๓ ๑๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐   ๓ ๑๐,๘๙๘,๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๗ ๑๓,๘๘๓,๐๐๐.๐๐   ๒๗ ๑๓,๘๘๓,๐๐๐.๐๐   ๑๖ ๑๒,๑๒๔,๕๔๙.๗๑ 

รวมทุกยทุธศาสตร ์ ๙๘ ๓๔,๙๒๔,๑๘๕.๐๐ ๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๒ ๒๘,๑๗๘,๘๘๕.๐๐ ๕ ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗ ๒๔,๙๔๘,๘๔๒.๐๐ 



 

~ ๒๘๕ ~ 
 

 

 
 

 
 

         สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และผลการด าเนินงาน  
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

ปีประมาณ ๒๕๖๑ 
จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 

 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

ผ.๐๑ ๕๗ ๒๓,๙๔๙,๓๐๐.๐๐   ๔๖ ๑๗,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๓๔ ๑๔,๒๑๑,๑๖๘.๗๑ 

ผ.๐๒ ๔๑ ๑๐,๙๗๔,๘๘๕.๐๐ ๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖ ๑๑,๑๗๔,๘๘๕.๐๐   ๘๓ ๑๐,๗๓๗,๖๗๓.๒๙  

ผ.๐๓            

ผ.๐๔            

ผ.๐๕            

ผ.๐๖            

ผ.๐๗            

ผ.๐๘ ๑๙ ๔๓๑,๙๐๐.๐๐   ๑๙ ๔๓๑,๙๐๐.๐๐   ๑๗ ๓๓๑,๗๐๐.๐๐  

รวม ๑๑๗ ๓๕,๓๕๖,๐๘๕.๐๐ ๔๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๑ ๒๘,๖๑๐,๗๘๕.๐๐ ๕ ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๔ ๒๕,๒๘๐,๕๔๒.๐๐ 



 
 

 

~ ๒๘๖ ~ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
................................................................... 

  
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   หกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

 (๑)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
 (๒)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
 (๓)ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
      (๔)วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
 (๕)กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
 (๖)เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
 (๗)จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
 (๘)แผนงาน ๕ คะแนน 
 (๙)ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
๒.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
๒.๓ การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

๑.  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
๒.  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
๓.  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 

คะแนน  
๔.  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
๕.  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ  
     ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
๖.  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
๗.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
๘.  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้

  หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
๙. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
๑๐. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 

 



 
 

 

~ ๒๘๗ ~ 
 

    
๑๑.  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   ๕      

 คะแนน 
๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนที่ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

~ ๒๘๘ ~ 
 

๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

 
 
 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 
 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  



 
 

 

~ ๒๘๙ ~ 
 

         
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
(ต่อ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  W-
Weakness (จุดอ่อน)     O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

~ ๒๙๐ ~ 
 

 
       

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ)๓.๔ 
วิสัยทัศน์ 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

~ ๒๙๑ ~ 
 

 
๕.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (๕) 
  แห่งชาติ  
 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (๕) 
  ภายใต้หลักประชารัฐ  
 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
  รวมคะแนน ๑๐๐   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๙๒ ~ 
 

๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.การสรุป
สถานการณ ์การ
พัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไป ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ใน       เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไป ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ ง เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ใน        เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แ ผ น ง า น  
แ ล ะ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้ SWOT Analysis / 
Demand(Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

 
 



 
 

 

~ ๒๙๓ ~ 
 

     
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.โครงการพัฒนา  
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อ โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความ สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 

 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความ เป็นไปได้ชัดเจน          มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(๕)  
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
 



 
 

 

~ ๒๙๔ ~ 
 

๕.๖ โครงการมี
ความ สอดคล้อง
กับ Thailand ๔.๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.โครงการพัฒนา
(ต่อ) 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหา ความ
ยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ 
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ มี
ความ สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การ จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ ราคา
ถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕)  

๕.๑๑ มีการ
ก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  



 
 

 

~ ๒๙๕ ~ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลทีไ่ด้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
๗.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
๗.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method 
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่ 
๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
๗.๕ ผลกระทบ (Impact)  

 
       
 
         


