
 

 
 

 

คำนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.256 6 -2570) ขึ้น  ซึ่ งถือปฏิ บั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้                    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
                 11 สิงหาคม 2564 
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ส่วนที่ 1  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

 

1. ด้านกายภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.1 ที่ต้ัง    
ท่ีต้ังเลขท่ี 447  หมู่ท่ี 3 บ้านขาม ถนนนิตโย ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน  20 กิโลเมตร 
และห่างจากจังหวัดสกลนคร 105  กิโลเมตร   มี 10 หมู่บ้านดังนี้ 

บ้านค้อใต้    หมู่ท่ี 1 
บ้านหนองแค   หมูท่ี 2 
บ้านขาม   หมู่ท่ี 3 
บ้านชุมพล   หมู่ท่ี 4 
บ้านคำเจริญ   หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองโข่ย   หมู่ท่ี 6 
บ้านท่าวัด   หมู่ท่ี 7  
บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 
บ้านขามพัฒนา  หมู่ท่ี 9 
บ้านหนองแคสอง  หมู่ท่ี 10 
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แผนที่ตำบลค้อใต้โดยสังเขป 
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1.2 ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตร การปลูกพืชไร่ การขุดบ่อบาดาล 

เพื่อทำการเกษตร 
1.3 ภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ  สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม โดยท่ัวไปมี 3 ฤดู 
ฤดูร้อน   ระยะเวลาประมาณ  3  เดือน   ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  
ฤดูฝน     ระยะเวลาประมาณ  5  เดือน   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
ฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ   4  เดือน   ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
1.4 ลักษณะของดิน 
เป็นดินร่วนปนทราย  บางพื้นท่ีเป็นลักษณะดินเค็ม 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการเมืองการปกครอง 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมูบ่้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านค้อใต้ นายเสท้ือน  หงษ์ทอง กำนัน 
๒ บ้านหนองแค นายสายัญ  ซ้อนกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านขาม นางสมถวิล  พรมแสงใส ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านชุมพล นายพรหมมา  บุตรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านคำเจริญ นายราวี  โคตรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านหนองโข่ย นายอุดมชัย  อาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านท่าวัด นายบญไส  โทบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านนาสมบูรณ์ นายโกมินทร์  วันทาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านขามพัฒนา นางสรารัตน์  สิงห์กัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านหนองแคสอง นายระวิ  สุเมผา ผู้ใหญ่บ้าน 
 

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  จรดตำบลบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้  จรดตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก จรดตำบลบ้านยา  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

เนื้อที ่
พื้นท่ี 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,875 ไร ่
พื้นท่ีทำการเกษตรประมาณ 17,500 ไร ่
พื้นท่ีอยู่อาศัยประมาณ  500 ไร ่

   
  2.2 การเลือกต้ัง 
  มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี 
19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 และคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีประกาศการรับรองผลการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี         
14 เดือน พฤศจิกายน  2556 โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันท่ี 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 



๔ 
 

 
 

  สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา/นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
 

 

ท่ี 
 

หมู่ที่ 
 

หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) ประชากรรวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 1 ค้อใต้ 178 181 359  
2 2 หนองแค 251 292 543  
3 3 ขาม 409 496 905  
4 4 ชุมพล 354 380 734  
5 5 คำเจริญ 373 361 734  
6 6 หนองโข่ย 153 170 323  
7 7 ท่าวัด 89 99 188  
8 8 นาสมบูรณ์ 140 148 255  
9 9 ขามพัฒนา 381 444 825  

10 10 หนองแคสอง 297 263 560  
รวม 2,625 2,834 5,426  

ที่มา :สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสว่างแดนดิน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม 2563) 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร  

ตารางท่ี 1 สถิติประชากรชาย/หญงิ และจำนวนครัวเรือนระดับตำบลในพื้นท่ีตำบลค้อใต้  ประชากรท้ังส้ิน 6,671 
คนแยกเป็นชาย 3,249 คน หญิง 3,422 คน จำนวน 1,868 ครัวเรือน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (คน) 

(หลังคา) ชาย หญิง รวม 

1 ค้อใต้ 126 205 207 412 

2 หนองแค 198 311 338 649 

3 ขาม 313 506 605 1,111 

4 ชุมพล 263 452 448 900 

5 คำเจริญ 233 485 454 939 

6 หนองโข่ย 118 192 212 404 

7 ท่าวัด 65 112 124 236 

8 นาสมบูรณ์ 142 179 194 373 

9 ขามพัฒนา 245 452 527 979 

10 หนองแคสอง 165 355 313 668 

รวม 6,671 3,249 3,422 1,868 
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  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ตารางที่ 1 ประชากรรายอายุ แยกตามจำนวนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
 

ลำดับ
ที่ 

 

ช่วงอาย ุ จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 อายุแรกเกิด – อายุ 18 ปี 660 624 1,282 
2 อายุ 19 ปี – อายุ 39 ปี 932 952 1,884 
3 อายุ 40 - อายุ 59 ปี 1,062 1,123 2,185 
4 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 595 723 1,318 

รวม 3,249 3,422 6,671 

ที่มา : 1. ระบบสถิติทางการทะเบียน www.stat.bora.dopa.go.th  (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 
           
 

4. สภาพทางสังคม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย โดยนำเอาศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ประชาชน    
ในชุมชนมีการดำรงชีวิตท่ีเรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย เป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีสงบสุข ในชุมชนไม่มีความ
ขัดแย้งท้ังทางศาสนา วัฒนธรรม  และกฎระเบียบ  
 

  4.1 การศึกษา 

ตำบลค้อใต้  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง 
1. โรงเรียนบ้านค้อใต้    หมู่  1 
2. โรงเรียนหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป)์  หมู่  2 
3. โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร)  หมู่  3 
4. โรงเรียนชุมพลศึกษา    หมู่  4 
5. โรงเรียนคำเจริญวิทยา    หมู่  5 
6. โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์   หมู่  8 

   มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน 1  แห่ง คือ โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) หมู่ 3 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำการเรียนการสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง ณ บ้านชุมพล 

  4.2 สาธารณสุข 

มีสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ต้ังอยู่บ้านขาม หมู่ 3 เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดใหญ่  

4.3 อาชญากรรม   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
มี อปพร. ทุกหมู่บ้าน           จำนวน  120 คน 

  มี ตำรวจบ้าน   จำนวน  41   คน 
มี หน่วยกู้ภัยตำบลค้อใต้  บริการประชาชนตลอด  24  ช่ัวโมง 

4.4 ยาเสพติด 

                     1. ผู้เสพสารเสพติด ท่ีได้รับการบำบัด    จำนวน   5  คน 
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4.5 การสังคมสงเคราะห ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ  

สถาบันและองค์กรศาสนา 

ตำบลค้อใต้ มีวัดจำนวน  7  แห่ง วัดท่ีมีช่ือเสียงคือ วัดป่าแก้ว ต้ังอยู่ท่ีบ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 ซึ่งมี
หลวงปูอุ่่นหล้า ฐิตธัมโม เป็นพระท่ีปฏิบัติชอบ เป็นท่ีเคารพนับถือของประชาชนในตำบลและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
และ วัดพระธาตุฝุ่น ต้ังอยู่ท่ีบ้าน คำเจริญ หมู่ท่ี 5  
วัดในตำบลค้อใต้  มีดังนี้ 

1. วัดสว่างแดนดิน หมู่ 1 
2. วัดมาลานิมิต  หมู่ 2 
3. วัดป่าแก้ว  หมู่ 4 
4. วัดพระธาตุฝุ่น หมู่ 5 
5. วัดมงคลไชยยาราม หมู่ 6 
6. วัดแจ้งวิสุทธาราม หมู่ 7 
7. วัดโนนวิเวก  หมู่ 10    

 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคม 
  มีถนนเช่ือมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนลาดยางผ่าน 10 หมู่บ้าน คือ บ้านค้อใต้ ,บ้านหนองโข่ย, 
บ้านหนองแค,บ้านหนองแคสอง,บ้านขาม,บ้านขามพัฒนา,บ้านนาสมบูรณ์,บ้านชุมพล,บ้านคำเจริญ และบ้านท่าวัด 
มีรถโดยสารประจำทางท้ังประเภทปรับอากาศและประเภทพัดลม ในการเดินทางไปจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัด
และยังมีรถสองแถวบริการในการเดินทางเข้าอำเภอสว่างแดนดิน  

5.2  การไฟฟ้า 
ประชาชนในเขตตำบลค้อใต้ มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีการขยายเขตครัวเรือนออกไปพัก

อาศัยตามไร่นา  ทำให้ไฟฟ้ามีใช้ไม่ท่ัวถึง 
         5.3  การประปา 
            -  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  ลำน้ำ, ลำห้วย  6 สาย 
  บึง,หนองและอื่นๆ 13 แห่ง 
 

  -   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  ฝาย   13 แห่ง 
  บ่อน้ำต้ืน  10 แห่ง 
  บ่อโยก (บาดาล)  13 แห่ง 
  5.4  โทรศัพท์ 

การติดต่อส่ือสารส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 สัญญาณ ได้แก่ บมจ.
โทเทิลแอ็คซิสคอมมูนิเคช่ัน, ดีแทค และ ทรู 
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  5.5  ระบบโลจิสติกส์  (Logistics) หรือการขนส่ง  
  1. มีไปรษณีย์  จำนวน 1 แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 น. – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   

5.6 เส้นทางคมนาคม 
มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีถนนเช่ือมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนลาดยางผ่านท้ัง 10 หมู่บ้าน  

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

  ประชากรในพื้นท่ีตำบลค้อใต้ ส่วนมาก 80 % ประกอบอาชีพทางการเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่   

           6.2 การประมง 
ประชากรในพื้นท่ีตำบลค้อใต้ ไม่มีการประมง 

6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริม เช่นการเล้ียง

ไก่  เป็ด  โค สุกร  กระบือ  ปลา เป็นต้น   

6.4 การบริหาร  
ธนาคาร   1 แห่ง 
รีสอร์ท   3 แห่ง 
ปั๊มน้ำมัน  2 แห่ง 
โรงสี           15 แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.2562 ตำบลค้อใต้ ได้รับการประเมินการจัดประเภทชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี           

เป็นชุมชนท่องเท่ียว ประเภท C  ณ บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 และตำบลค้อใต้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีโดดเด่น คือ 
สวนเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านคำเจริญ หมู่ท่ี 5 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายคนมีใจ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา        
“โคก หนอง นาโมเดล บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4” ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้ส่งเสริมชุมชนท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  ประเพณีบุญผะเหวต บ้านขาม หมู่ท่ี 3, บ้านขามพัฒนา หมู่ท่ี 9 รวมถึง
การจัดประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

6.6 อุตสาหกรรม 
ด้านอุตสาหกรรมในพื้นท่ีตำบลค้อใต้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน คือเป็นการผลิตง่ายๆ 

เล็กๆ ในครอบครัวหรือกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ไม่ใช้แรงงาน ทุนและปัจจัยมาก เช่น หัตถกรรมจักสาน การแปรรูปผ้า
ทอมือผ้าครามเป็นกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพายและกระเป๋าสตางค์ ผ้ามัดหมี่ขิด การสานรองเท้าและสานรองเท้า 
สินค้าโอทอป (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) เป็นต้น 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ประชากรในพื้นท่ีตำบลค้อใต้ ส่วนมาก 80 % ประกอบอาชีพทางการเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่

ประชาชน 13 % มีอาชีพรับจ้างและไปทำงานต่างประเทศ 5% มีอาชีพรับราชการและอาชีพอื่นๆ 2% 
มีร้านค้า  จำนวน  59  แห่ง 
มีร้านอาหาร จำนวน  10  แห่ง 
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ด้านกลุ่มอาชีพ ตำบลค้อใต้มีกลุ่มอาชีพท่ีมีความเข้มแข็ง มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

1. กลุ่มสานตะกร้าและรองเท้า  บ้านค้อใต้ หมู่ท่ี 1 และบ้านหนองแค หมู่ท่ี 2 
2. กลุ่มทอเส่ือกก บ้านค้อใต้ หมู่ท่ี 1 และบ้านหนองแคสอง หมู่ท่ี 10 
3. กลุ่มจักสาน บ้านหนองแค หมู่ท่ี 2,บ้านหนองแคสอง หมู่ท่ี 10 และบ้านขามพัฒนา หมู่ท่ี 9 
4. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 
5. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 
6. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 และบ้านคำเจริญ หมู่ท่ี 5  
7. กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านขามพัฒนา หมู่ท่ี 9 
8. กลุ่มเล้ียงไก่พื้นบ้าน บ้านหนองโข่ย หมู่ท่ี 6 
9. กลุ่มเล้ียงโค-กระบือบ้านหนองแค หมู่ท่ี 2,บ้านหนองแคสอง หมู่ท่ี 10 
10. กลุ่มเย็บผ้าบ้านขาม หมู่ท่ี 3 
6.8  แรงงาน 
สภาพแรงงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา เล้ียงสัตว์เมื่อว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยว  

ผลผลิตทางการเกษตรแล้วมีการเคล่ือนย้ายแรงงานจนไปทำงานต่างจังหวัดเมือง โดยเฉพาะแรงงานช่วงอายุ       
25-45 ปี จะทำงาน เมืองใหญ่ๆ หรือ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงในต่างประเทศอีกด้วย 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
  ในตำบลค้อใต้มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ เป็นส่วนน้อย 

  7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

  วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  เป็นไปตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี  เป็นบุญผะเหวต บุญซำฮะ     
บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญกฐิน เป็นต้น และมีการถือฮีตสิบสอง ศาลเจ้าปู่ตาเพื่อสำนึกคุณท่ีท่านดลบันดาล
คุ้มครองให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิน่ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่อง
จักสานใช้สำหรับในครัวเรือน การทอผ้าหมี่ขิด การทอผ้ามัดหมี่ท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์    การทอผ้าขาวม้า การ
เล้ียงไหมและการทอผ้าไหม การทอเส่ือจากตน้กก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน 

  7.4 OTOP สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และเอาไว้จำหน่วย  ได้แก่  
- เส่ือทอจากต้นกก บ้านค้อใต้ หมูท่ี่ 1 และบ้านหนองแคสอง หมู่ท่ี 10 
- ผ้าทอจากฝ้าย ผ้าย้อมครามธรรมชาติท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์บ้านชุมพล และการแปรรูปผ้าทอมือผ้าครามเป็น
กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพายและกระเป๋าสตางค์บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4   
- เครื่องจักรสานท่ีทำจากไม้ไผ่บ้านหนองแค หมู่ท่ี 2 และบ้านขามพัฒนา หมูท่ี่ 9   
- ลูกประคบสมุนไพรบ้านขาม หมู่ท่ี 3 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำสงคราม  อ่างเก็บน้ำ         

ห้วยทราย ลำห้วยตาซุย ลำห้วยกุดจิก หนองบะกลาง ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำ
ใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้ 
  มีป่าไม้ชุมชนท่ีได้รับการอนุรักษ์ในบริเวณวัด  ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น  ไม้ผลัดใบมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารป่า เช่น เห็ดต่าง ๆ ได้ดี และมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าในท่ีสาธารณะ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

8.๓ ภูเขา 
พื้นท่ีในตำบลค้อใต้เป็นพื้นท่ีราบไม่มีภูเขา  
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกส่วนท้องถ่ิน 

  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของตำบลค้อใต้ คือ ป่าไม้และแหล่งน้ำ 
9.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
           9.1  ข้อมูลพื้นฐานหรือชุมชน 
   ตำบลค้อใต้ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการดำรงชีวิตท่ีเรียบง่าย อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัย  
ประชากรมีอาชีพเกษตรกรเป็นสาวนใหญ่ อาทิเช่น  การทำนา  การทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไว้รับประทานตามหัวไร่ปลายนา บริเวณครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และรักษาสุขภาพ  
  ตำบลค้อใต้ มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บา้น คือ บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 ได้รับ
รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับภาค ประจำปี 2554,          
ปี 2555,ปี 2557,ปี 2562 และบ้านค้อใต้ หมู่ท่ี 1 ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ   
ปี 2558 
  มีหมู่บ้านต้นแบบ รางวัล“บ้านสวย เมืองสุข” ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับภาค คือ บ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 เมื่อปี 2560 
  9.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประชากรในพื้นท่ีตำบลค้อใต้ ส่วนมาก 80 % ประกอบอาชีพทางการเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่
อ้อย สวนยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น 

ท่ี ชื่อบ้าน 
พื้นที ่

ถือครอง 

พื้นที่ทำการเกษตร 

ทำนา ทั่วไป พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก 
ไม้ยืนต้น รวม 

1 ค้อใต้ 1,275 1,080 80 2 15 0 1,175 
2 หนองแค 1,431 1,370 40 1 20 0 1,431 
3 ขาม 2,877 2,610 190 2 45 0 2,847 
4 ชุมพล 2,804 2,160 450 2 102 0 2,714 
5 คำเจริญ 2,560 1,998 370 2 150 0 2,520 
6 หนองโข่ย 1,181 870 120 1 10 0 1,001 
7 ท่าวัด 658 532 60 1 15 0 608 
8 นาสมบูรณ์ 721 572 10 4 9 0 595 
9 ขามพัฒนา 2,445 1,911 200 2 92 0 2,205 
10 หนองแคสอง 1,638 1,470 20 1 17 0 1,538 
 รวม 1,7540 14,573 1,570 18 473 0 16,634 
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9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ตำบลค้อใต้มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำสงคราม,ลำห้วยตาซุย,ลำห้วยปอแดง,ลำห้วย     

กุดนางอ่ำ ห้วยกุดจิก และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองแคและหนองบะกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการ
เกษตรกร 
  มีระบบขุดลอกแหล่งน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (บ่อเปิด) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หนองแค บ้าน
หนองแค หมู่ท่ี 2,ลำห้วยตาซุยตอนกลาง บ้านท่าวัดหมู่ท่ี 7 และลำห้วยตาซุยตอนบนบ้านชุมพล หมู่ท่ี 4 เพื่อกัก
เก็บน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร 

9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช ้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ตำบลค้อใต้มีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคใช้ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาภูเขาบริการ

ประชาชน ในหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ตำบลค้อใต้จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค       
คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นท่ี 

  9.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มีพื้นท่ีเพียง 35 ตารางกิโลเมตร ไม่มีพื้นท่ีสาธารณะท่ีสามารถ
รองรับ และไม่สามารถจัดซื้อท่ีดินมาเป็นท่ีสำหรับท้ิงขยะได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นท่ี ไม่มีรถเก็บขนขยะ         
จึงประกาศนโยบายสาธารณะ คือ ตำบลปลอดรถเก็บขยะปลอดถังขยะ มีการรณรงค์ ส่งเสริมและจัดการมูลฝอยใน
พื้นท่ีท้ังในระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม คือ ประชาชน
จัดการตนเอง “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่” ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะต้องส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยท่ีสุด 
การนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการ
กำจัดท่ีได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก   
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  ยั ง ได้ จัด ต้ั งธนาคารขยะ และกองทุนขยะรีไซ เคิล เมื่ อวัน ท่ี                      
5 ตุลาคม 2558 เพื่อสร้างวินัยการคัดแยกขยะครัวเรือน ส่งเสริมการมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี มีสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเสียชีวิต โดยหักจากบัญชีคู่ฝาก
ธนาคารขยะ รายละ 20 บาท ปัจจุบนัยอดเงินสงเคาะห์ศพๆ ละ 14,820 บาท   
 ธนาคารขยะและกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้  มีสมาชิกจำนวน 836 ครัวเรือน มีเงินหมุนเวียนราว 
2,343,194 บาท แยกเป็น 

- จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี มีสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเสียชีวิตไปแล้ว 
จำนวน 73 ราย เป็นเงิน 919,020 บาท  

- สมาชิกฯ ขอเบิกเงินสดไปใช้สอย จำนวน 703 ราย เป็นเงิน 956,881 บาท  
- เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก จำนวน 467,293 บาท 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม  ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมื อง ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ี เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ             
มากขึ้น 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ 
อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
   เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย 
ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องใหค้วามสำคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
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  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ำไปสู่สังคมท่ีเสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
                         ชุมชน 
  (5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ 
รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้ มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ  
                         ภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
 

  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ 
อาทิ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดทำขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ท่ี  12 ในปี 2564 เพิ่ มขึ้นเป็น              
317,051 บาท  และ 301,199 บาทต่อคนต่อป ี
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
  3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
  4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ                            
                                    ภูมิอากาศ 
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
                                    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
  5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   (3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
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 1.3  THAILAND  4.0 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ  “ไทย
แลนด์ 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีกำลังเผชิญ ท้ัง 1) กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหล่ือมล้ำ (Inequality Trap) 3) กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
โมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ 2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุ่งเน้นแรงงานราคา
ต่ำ เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของ
ประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่ง
หลังปี 2540 อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี 
  เหตุผลสำคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล้ำของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลต้องการ
ก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังท่ีเรียกกว่าพลังประชารัฐในการ
ขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 
  3 กลไกขับ เค ล่ือนประเทศไทย 4 .0   กลไกขับ เค ล่ือน  (Engines of Growth) ชุด ใหม่  
ประกอบด้วย 
  1) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
  กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางท่ี
ไทยกำลังเผชิญอยู่ 
  2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังท่ีเกิดขึ้น    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้า
ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน
ให้ทันกับพลวัตการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ท่ีมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดแบบมี
เงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหล่ือมล้ำท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ 
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิด
จากเดิมท่ีคำนึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการ
ลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
  ท้ัง 3 กลไกขับเคล่ือน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
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พึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้าง
การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอท่ีจะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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1.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแผนการพัฒนาเชิงพื้น ท่ี ท่ีจัดทำขึ้นโดย
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนท่ีจะกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน
ของแต่ละภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย “การพัฒนา
อีสานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ผ่านแนวทางการชับเคล่ือนสำคัญ 6 ด้าน
ดังนี้ 
   1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : 
พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ และบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ 
   2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ
ทางสังคม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนรายได้น้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ
อาชีพ พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอำนวยความยุติธรรมลดความ
เหล่ือมล้ำ 
   3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs Startup 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวส่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค พัฒนาเองศูนย์กลางจังหวัด ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
   4. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ : พัฒนาแบะส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
   5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค : เร่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมือง
ท่ีมีศักยภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
   6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่าน
ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน และเร่งรัดการดำเนินโครงการและมาตรการสำคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว การ
ต้ัง องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
รอบรู้   เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
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   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัว  ได้อย่างอบอุ่น 
   (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่า
ไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยัง้การแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
  โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 
  (1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
  (2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  (3)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
  (4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  (5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
  (7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ี 
                          ยั่งยืน 

 3)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
       วิสัยทัศน์  "เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัยก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเท่ียว” 
   เป้าประสงค์รวม 
  เพิ่มมูลค่าการเกษตร และรายได้ ของประชาชน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเท่ียว 
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 
   ตำแหน่งการพัฒนา 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

2. การค้าการลงทุน 
3. การพัฒนาการท่องเท่ียว 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับเปล่ียนประเด็นการพัฒนา เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯให้มากท่ีสุด ซึ่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
  1. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
  2. การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงประเท ศ            
เพื่อนบ้าน 
  3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นท่ี 
  4. การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  5.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเท่ียวสู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
  5.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายรวม 
  “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
  ตัวชี้วัดรวม 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปท่ีีผ่านมา 
รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคง

และยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 
4. เพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี)ของจังหวัด

สกลนคร เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย 
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5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณชีวิตท่ีดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
7. เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถ

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัดสกลนคร 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1  วิสัยทัศน์  “พัฒนาค้อใต้ให้น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี สร้างสามัคคีในชุมชน” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     1.1 แนวทาง การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
    1.2 แนวทาง การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     1.3 แนวทาง การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก 
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้ยากจน 
     1.4 แนวทาง การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค 
    1.5 แนวทาง การส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาสถาบันครอบครัว  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   2.1 แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ                   

2.2 แนวทาง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
   2.3 แนวทาง การบริการประชาชน                         
   2.4 แนวทาง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปช่ัน     
   2.5 แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
   2.6 แนวทาง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูบำบัด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                             

2.7 แนวทาง การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม    
   2.8 แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร      

2.9 แนวทาง การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  
   2.10 แนวทาง การจัดหาและพัฒนารายได้ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3.1 แนวทาง การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทาง การเกษตรและปศุสัตว์ 
3.2 แนวทาง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง  
3.3 แนวทาง การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
3.4 แนวทาง การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ      
3.5 แนวทาง การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 แนวทาง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 แนวทาง การจัดให้ม ีและการบำรุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียวสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 
4.3 แนวทาง การส่งเสริมท่องเท่ียว 
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         2.3 เป้าประสงค ์
 1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 2. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวกครบถ้วน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานทำและสวัสดิการท่ีดีขึ้น 
4. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

          2.4  ตัวชี้วัด 
ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 

          2.5  ค่าเป้าหมาย 
ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย 

          2.6 กลยุทธ ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้านามสามารถในการแข่งขัน

ระดับประเทศ  
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
 5. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง  
3. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ      

            4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2. พัฒนาและการบำรุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียวสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ คือ เราจะมีความสุขไปด้วยกัน  ภายใต้ค้อชุมชนแห่งความสุข         

4 ดี  ประกอบด้วย   
 
 

 

 

 

 

1. คนดี 
ค้อใต้ 

ชุมชนแห่งความสุข 
4  ดี 

2. สุขภาพดี 

3. สิ่งแวดล้อมดี 4. รายได้ดี 
 



๒๒ 
 

 
 

  
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๓.๑.๑  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 
วิเคราะห์ศักยภาพจากปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  (Inside out) 
  1.  จุดแข็ง  (STRENGTHS) 

-   มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ 
   -   การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   -   การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
   -   มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   -   อยู่ใกล้ถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก 

-   มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และแหล่งน้ำ 
   -   มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสมบูรณ์    
   -   มีหัตถกรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -   ประชาชนบางส่วนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
   -   เป็นตำบลขนาดกลาง การติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็ว 

2.  จุดอ่อน  (WEAKNESS) 
   -   มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
   -   โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครบท้ังตำบล 
   -   มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรจำกัด  
   -   ชุมชนไม่เข้มแข็ง การรวมกลุ่มประกอบอาชีพไม่ยั่งยืน 
   -   ขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
   -   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
   -   องค์กรทำงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

3.  โอกาส  (OPPORTUNITIES) 
   - นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น   
   - การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐ 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ และมีกระจาย 
  อำนาจหน้าท่ีให้โดยตรง 

4.  อุปสรรค  (TREATS) 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

   - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 
   - ภารหน้าท่ีถ่ายโอนมากขึ้น แต่บุคลากรมีน้อยและไม่มีความชำนาญงานท่ี 
  ได้รับถ่ายโอน 
   - ค่านิยมเปล่ียนไป 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

๑. โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภค ยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้
ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกล่ินเหม็นก่อความ
รำคาญ 

- ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

- พื้นท่ีในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่
อุดตัน ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความรำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจาก
พื้นท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะจะดำเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้าน
งาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ในพื้นท่ีไม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

 ๒) ประชาชนในพืน้ท่ีป่วยเป็น
โรคเร้ือรังแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

ประชาชน 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่ม
มากข้ึน 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูก
กำจัดให้หมดด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพืน้ท่ีบางรายมี
ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพืน้ท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เร่ืองท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับ
ความช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง  

 ๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพิ่มมากข้ึนทำให้เกิดการ
ขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำ
ให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ควบคุมการก้อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพจิารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหา
จากการก่อสรา้งอาคาร 

 ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน่ จากน้ำฝน นำ้ท่ี
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพืน้ฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนมี
งบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการ
ดูแลท่ีดี 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ
ในการดำรงชีวิตและท่ัวถึง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

 ๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ ส่ิงลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตท่ีดี 

 ๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คนด่ืมสุรา 
จำนวน ๑๗๑ คน 

 - ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาด
สถานท่ีจำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยก
รรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 ๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉล่ียต่อปี ต่ำกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   จำนวน 
๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได้ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน
มอนาคต 

 ๗) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่มี
แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีแหล่งทองเท่ียวในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนน
มีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดต้ังสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวงั 

 ๒) มีการทำลายและ
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ
ให้ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเค็ม
และน้ำใต้ดินเป็น
น้ำเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ำใต้
ดิน 

- พื้นท่ีในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมากขึ้น   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น
ส่งกล่ินเหม็นรำคาญ 

- ส่ิงแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปัญหาขยะและน้ำเสีย
ลดลงผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะและน้ำ
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืม
และคงอยู่สืบไป 



๒๗ 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารท่ัวไป 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

กองช่าง 
กองคลัง 
 
 
 

2 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารท่ัวไป 
 
  

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานบริหารงานคลัง 

กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษาฯ 
สำนักปลัด 

กองคลัง 

3 การพัฒนาการ
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
- แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กอง
การศึกษา 
 
 

4 การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานเคหะละชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
สำนักงานปลัด อบต. 
 

กองคลัง 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

รวม 4 4 11 4  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 แผนงานการศึกษา  12     4,628,620  12       4,628,620  12     4,828,620  12     4,828,620  12     4,828,620  60 23,743,100  

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

7     1,189,000  9       3,099,000  7     999,000  7 1,399,000 6     939,000  36 7,625,000 

1.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7        465,000  7          465,000  7        465,000  7        465,000  7        465,000  35   2,325,000  

1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

10        237,000  10        237,000  10        237,000  10        237,000  10        237,000  50   1,185,000  

1.5 แผนงานสาธารณสุข 10        525,000  10        525,000  10        525,000  10        525,000  10        525,000  50  2,625,000  

รวม 46 7,044,620 48 8,954,620 46 7,054,620 46 7,454,620 45 6,994,620 231 37,503,100  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

0 0 3 250,000 0 0 3 250,000 1 50,000 7 550,000 

2.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4 365,000 5 2,475,000 3 65,000 4 565,000 3 65,000 19 3,535,000 

2.3 แผนงานการเกษตร 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 20 550,000 

2.4 แผนงานบริหารทั่วไป 6 435,000 6 435,000 6 435,000 6 435,000 6 435,000 30 2,175,000 

2.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 20 650,000 

2.6 แผนงานสาธารณสุข 1 420,000 1 420,000 1 420,000 1 420,000 1 420,000 5 2,100,000 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 

2.7 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

8 627,000 8 627,000 8 627,000 8 627,000 8 627,000 40 3,135,000 

2.8 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

1 150000 2 250,000 1 150000 1 150000 1 150000 6      850,000  

รวม 28 2,237,000 33 4,697,000 27 1,937,000 31 2,687,000 28 1,987,000 147 13,545,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.1 แผนงานการเกษตร 3 120,000 4 220,000 3 120,000 3 120,000 4 220,000 17 800,000 

3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

3.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

9 490,000 9 490,000 10 590,000 9 490,000 9 490,000 46 2,550,000 

3.4 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

0 0 0 0 0 0 1     50,000  0 0 1       50,000  

รวม 13 660,000 14 760,000 14 760,000 14 710,000 14 760,000 69 3,650,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

11 763,000 11 763,000 11 763,000 11 763,000 11 763,000 55 3,815,000 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 250,000 3 650,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 8 1,050,000 

รวม 13 1,013,000 14 1,413,000 12 813,000 12 813,000 12 813,000 63 4,865,000 

รวมทั้งสิ้น 100 10,954,620 109 15,824,620 99 10,564,620 103 11,664,620 99 10,554,620 510 59,563,100 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

โครงการพัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
25 16,905,300 30 24,159,000 25 11,459,000 31 10,694,000 26 11,481,500 137 74,698,800 

รวมทั้งสิ้น 25 16,905,300 30 24,159,000 25 11,459,000 31 10,694,000 26 11,481,500 137 74,698,800 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน ให้เรียบลำดับต่อจาก แบบ ผ.01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต ้
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

7 60,585,180 5 29,760,400 3 13,784,500 1 7,863,000 1 7,000,000 17 118,993,080 

1.2 แผนงานเคหะชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 1,931,000 0 0 1 1,931,000 

1.3 แผนงานการเกษตร 0 0 1 28,369,000 0 0 0 0 0 0 1 28,369,000 

รวม 7 60,585,180 6 58,129,400 3 13,784,500 2 9,794,000 1 7,000,000 19 149,293,080 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

2.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 900,000 0 0 0 0 1 900,000 

รวม 0 0 0 0 1 900,000 0 0 0 0 1 900,000 

 
 

แบบ ผ.01/1 

แบบ ผ.01/2 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1     ๒,000,000  1     ๒,000,000  2     ๒,000,000 0 0 0 0 4 6,000,000 

1.2 แผนงานเคหะชุมชน 1     ๑,000,000  0 0 0 0 0 0 0 0 1     ๑,000,000  

รวม 2 3,000,000 1 2,000,000 2    ๒,000,000 0 0 0 0 5 7,000,000 

รวมทั้งสิ้น 9   63,585,180  7     60,129,400 6 16,684,500  2    9,794,000  1    7,000,000  25 157,193,080 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 จัดงานวิชาการปฐมวัย
นิทรรศการ การแข่งขัน
ทักษะการศึกษาและ
พัฒนาการเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การศึกษา และพัฒนาการ
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ในเขตอำเภอ
สว่างแดนดิน 

ศพด.ในสังกัด 
อบต.ค้อใต้ และ 
ศพด. ในเขต
อำเภอสว่าง       
แดนดิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีการ
แสดงออกทาง
วิชาการอย่าง
สร้างสรรค ์

เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีการเรียนรู้
และแสดง
ความสามารถด้าน
การศึกษาและ 
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้มีสวนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ และเล็งเห็น
ความสำคัญของตนเอง 

1 ครั้ง/ป ี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กกล้า
แสดงออก 

เด็กมีความสุขทางใจ
และมีสุขภาพจิตที่ดี
และมีความสุขในวัน
เด็กแห่งชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

๓  อบรมเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กใน ศพด.
ตามรอยวัฒนธรรม  

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กให้เรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 แห่ง 

๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ พัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยเกิด
พัฒนาการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ พัฒนาทักษะด้าน
การศึกษา(ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์)   

เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและด้าน
คณิตศาสตร์ แก่เด็กและ
เยาวชนในตำบลค้อใต้  

จัดอบรมทักษะ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ 
ช่วงปิดภาคเรียน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ของเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน
การสอนการเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่งสังกัด
ตำบลค้อใต้ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000  สื่อวัสดุที่เพ่ิม  เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พัฒนาความรู้แก่ ผู้ดูแลเด็ก 
ฯ ผู้ปกครองและ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการพัฒนา
ที่ดีข้ึน  

คณะผู้บริหาร  ศพด.และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรู้และนำมา
พัฒนาศูนย์ฯได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

7 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

เพ่ือชี้แจงระเบียบการ
ปฏิบัติของศูนย์ฯ ให้
ผู้ปกครองทราบ และถือ
ปฏิบัติ 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครองนักเรียน
ใน ศพด. ทั้ง 3 
ศูนย ์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ผู้ปกครองมี
ความเขา้ใจ
ระเบียบการ
ปฏิบัติของ ศพด.  

ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

8 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศพด. 

เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. ท้ัง 3 
ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  เด็กมีพัฒนาท่ีดี
ข้ึน  

เด็กและผู้ปกครองได้ทำ
กิจกรรมเรียนรูร้่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

๙ บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
ตามภารกิจงาน ศพด. 

เพ่ือให้การบริหารของศูนย์
พัฒนาเด็กและเด็กในศูนย์ 
มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
ศพด. 

50,000 50,000 250,000 250,000 250,000  ประสิทธิภาพ
ของ ศพด.  

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กมี
ประสิทธิภาพและเด็กใน
ศูนย์ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
            1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 จัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 

กล้ามเน้ือมัดเล็ก มัดใหญ่ 

จัดซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กของ 
ศพด. 3 แห่ง ปีละ 
1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  พัฒนาการ
เด็กที่ดีข้ึน  

เด็กปฐมวัย มีพัฒนาท่ี
ดีสมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

11 อาหารเสริม(นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
เด็กนักเรียน 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนในตำบล
ค้อใต้ 6 แห่ง และ 
ศพด.สังกัด อบต.
ค้อใต้ 3 แห่ง 

1,412,320 1,412,320 1,412,320 1,412,320 1,412,320  พัฒนาการ
เด็กที่ดีข้ึน  

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ ์

กอง
การศึกษาฯ 

12 อาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
เด็กนักเรียน 

จัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ในตำบลค้อใต้ 6 
แห่ง และ ศพด.
สังกัดอบต.ค้อใต้ 
3 แห่ง 

2,839,300 2,839,300 2,839,300 2,839,300 2,839,300  เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี  

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
และไม่ตกเกณฑ์ภาวะ
โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างห้องสมุดประจำ
ตำบล 

เพ่ือให้มีแหล่งสำหรับศึกษา
ค้นคว้า และอ่านหนังสือ 
ประจำตำบล 

1 แห่ง  -  300,000  -   -   -   ประชาชนมี
ความรู้มากข้ึน  

มีห้องสมุด ที่ครบวงจร 
สำรับการอา่นหนังสือ
และศึกษาค้นคว้า
ความรู ้

กองช่าง 

2 ก่อสร้างเตาเผาปลอด
มลพิษ ให้แก่ ศพด. 

เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ขยะมีประสิทธิภาพ 

จำนวน 3 แห่ง  -  10,000 10,000 10,000  -  ปัญหามลพิษ
ลดลง  

เป็นการลดมลพิษใน
อากาศ สรา้ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

กองชา่ง 

3 ปรับปรุงอาคาร 
ห้องเรียน ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถรองรับการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต ตาม
มาตรฐานของกรมฯ 

ปรับปรุง อาคาร 
ห้องเรียน และ
ภูมิทัศน์ ศพด. 
จำนวน 3 แห่ง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 มาตรฐานของ 
ศดพ.  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถรองรับการ
พัฒนาในอนาคต 

กองช่าง 

4 ห้องเด็กเล่นปลอดภัยใน
ร่ม สำหรับเด็ก ๒ ขวบ 

เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย 
ให้กับเด็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3 
แห่ง 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000  มาตรฐานของ
สนามเด็กเล่น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สนามเด็กเล่นที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 1 แห่ง 
(ศพด.ขาม
พัฒนา) 

๒๐๐,๐๐๐  -   -   -   -  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดภัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ขนาด
กลาง) ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมส่งเสริม
กำหนด 

เพ่ือจะได้มีสถานที่จัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  

จำนวน 1 แห่ง 
(ศพด.ชุมพล) 

 -  1,800,000  -   -   -  เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน 

เด็กมีสถานที่เรียนที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างโดมเอนก 

ประสงค์ ศพด.บ้านค้อ

ใต้ 

เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนที่ไว้ทำ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เพ่ิม
พัฒนาการของเด็ก  

กว้าง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 4 
เมตร  

- - - 500,000 -  พ้ืนที่ในการทำ
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน  

 เด็กมีพ้ืนที่ไว้ทำ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนต่าง ๆ  

 กองช่าง  

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.

บ้านค้อใต้ 

เพ่ือให้ ศพด. มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะแก่การ
เรียนรู้  

ปลูกต้นคูณที่มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
เมตร จำนวน 20 
ต้น พร้อมที่น่ังแบบ
ปูน จำนวน 4 ชุด  

- - - - 50,000  ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม  

 ศพด. มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามน่ามอง
เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้  

 กองช่าง  

9 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์  

เพ่ือสร้างนิสัยรักการออก
กำลังกาย 

8 แห่ง (ม.1 ,ม.2 
ม.3, ม.4 ,ม.5 ,ม.
6,ม.9 ,ม.10) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนสนใจเล่น
กีฬามีสถานที่ออก
กำลังกาย 

 กองช่าง  

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาในหมู่บ้าน  

เพ่ือให้เด็กมีสถานที่ออก
กำลังกาย 

10 แห่ง ( ม.1-
ม.10) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  พัฒนาการของ
เด็ก  

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา 

 กองช่าง  

11 จัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้าง
สนามฟุตซอล ม.๔, ม.๕ 

เพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน อาคารบา้นเรือนที่
อยู่ใกล้เคียงสนาม 

2 แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  ที่ดินที่จัดซื้อ  ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

 กองช่าง  

12 
 

ก่อสร้างที่แปรงฟัน เพ่ือส่งเสริมการแปรงฟันถูก
สุขลักษณะ ให้เด็กรักการ
แปรงฟัน 

3 แห่ง  100,000 100,000 100,000 - -  สุขภาพฟันของ
เด็ก  

เด็กรักการแปรงฟัน และมี
ที่แปรงฟันถูกสขุลักษณะ 

 กองช่าง  

1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  

เพ่ือใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

  1  ครั้ง / ปี  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน มี
สุขภาพที่
แข็งแรง  

 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด  

กอง
การศึกษาฯ 

2 กิจกรรมกีฬาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัย  ได้ออกกำลัง
กาย  สร้างความสามคัคี มีน้ำใจ 

  1  ครั้ง / ปี  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

เด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรง 
รักการออกกำลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต ้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจำหมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนเล่นกีฬา 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ประจำหมู่บา้น ปีละ 
1 ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชน มี
สุขภาพที่แข็งแรง  

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬาเพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

4 อบรมส่งเสริมกีฬาให้
เยาวชนในช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยา
เสพติด 

  1  ครั้ง / ปี  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เยาวชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง  

เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 แข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 
สัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
องค์กรและระหว่างองค์กร 

  1  ครั้ง / ปี  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ความสามัคคี
ระหว่างองค์กร  

เกิดความสามคัคีใน
องค์กรและระหว่าง 
อปท.ในเขตอำเภอ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
เด็กและเยาวชน 

 10 หมู่บ้าน  100,00
0 

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  

เด็กเยาวชน ประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 ส่งนักกีฬาเยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่าง 
ๆ 

เพ่ือพัฒนาทักษะกีฬาแก่เด็ก
และเยาวชน ประชาชน 

จัดส่งเด็กและ
เยาวชน ประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมปี
ละ 3 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ทักษะในการ
เล่นกีฬาของ
ประชาชน  

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
และประสบการณ์ด้าน
กีฬามากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคก์ารบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการตำบล
ค้อใต้ 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างกำลังใจ 
พร้อมทั้งพัฒนาความรู้
ความสามารถในการดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและ
เท่าเทียม  

ผู้พิการและ
ผู้ดูแล  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ฝึกอบรม 

ประชาชนกลุ่มเป้า หมาย
ได้รับการส่งเสริมและ
สร้างกำลังใจ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ร้อยรวมคนสามวัย  สาน
สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว  

เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้าง
ความรักความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

60 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ฝึกอบรม 

สมาชิกในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วม
กิจกรรม มีสัมพันธภาพ
ต่อคนในครอบครัวดีขึ้น  

กอง
สวัสดิการฯ 

3 สื่อออนไลน์สร้างสรรค์
นำรายได้สู่เด็กเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ได้นำสื่อออนไลน์มาใช้
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค ์

และเกิดรายได้ให้แก่ตนเอง 

50  คน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กิจกรรม
ฝึกอบรม 

เด็กเยาวชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ การ
ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติและมีความสุข 

90 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กิจกรรม
ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจที่สดใส แข็งแรง 
สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุข   

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ได้มีอาชีพมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ลดปัญหาการ
ว่างงาน 

50  คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม
ฝึกอบรม 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย 
และลดปัญหาการ
ว่างงานในพ้ืนที่ 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 เย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาส 

สร้างสวัสดิการทางสังคม
อย่างเท่าเทียม 

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เท่าเทียม 

ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยติด
เตียง 

 20,000   20,000  20,000  20,000  20,000   ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
สวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการรวมน้ำใจต้าน
ภัยยามยาก  

เพ่ือสนับสนุนกิจการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยาม
ยากของกิ่งกาชาดอำเภอ
สว่างแดนดิน ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที 

อุดหนุนก่ิง
กาชาดอำเภอ
สว่างแดนดิน         
ปีละ 1 ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ประชาชนใน
พ้ืนที่อำเภอ
สว่างแดนดิน 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ประชาชนผู้ประสบ 
ภัย ผู้ยากไร้ ผู้ดอย
โอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดบ้าน/ติดเตียงใน
พ้ืนที่อำเภอสว่างแดน
ดินได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาสตรี และสร้างภาวะ
ผู้นำแก่สตรีในชุมชน
ครอบคลุมทุกด้าน 

 100  คน  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  กิจกรรม
ฝึกอบรม  

สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาสร้างแกนนำ
สตรีต้นแบบในพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และสตรีในชุมชน ลดปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ในพ้ืนที่ 

100  คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  กิจกรรม
รณรงค์ ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประชาชนกลุ่มเป้า 
หมายได้รับความรัก 
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องและเท่าเทียม  

 กอง
สวัสดิการฯ  

10 เย่ียมบ้านสร้างความรัก
ความผูกพันให้ผู้พิการ 

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ให้มีสุขภาพกายใจที่คลาย
ความวิตกกังวล มีความสุข
ในการดำเนินชีวิตมากข้ึน 

201 ครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละของผู้
พิการที่มี
สุขภาพกายและ
ใจที่ดึข้ึน  

ผู้พิการมีสุขภาพกาย
และใจที่สดใส แข็งแรง 
สามารถดำรงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข ได้รับ
สวัสดิการทางสังคม
อย่างเท่าเทียมและ
รับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง  

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบรหิารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      1.5 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  

เพ่ือป้องกัน/ควบคุมปัญหา
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

 1 ครั้ง / ปี  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า  

ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า
เกิดข้ึนในพ้ืนที่  

 สำนักปลัด  

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก/ยุงลายฯ  

เพ่ือป้องกัน/แก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกและยุงลาย  

 1 ครั้ง / ปี    30,000   30,000    30,000    30,000    30,000  ไข้เลือดออก
ลดลง  

การแพร่พันธ์ุยุงลาย
ลดลง ไม่มีโรค
ไข้เลือดออก  

 สำนักปลัด  

3 พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย 

เพ่ือป้องกัน/แก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกและยุงลาย  

 ครั้ง / ป ี   30,000   30,000    30,000    30,000    30,000  ไข้เลือดออก
ลดลง  

การแพร่พันธ์ุยุงลาย
ลดลง ไม่มีโรค
ไข้เลือดออก  

 สำนักปลัด  

4 การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือดำเนินงานงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

 1 ครั้ง / ปี  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ประชาชนมี
สุขภาพกายใจดี 

ประชาชนมีสุขภาพ
กายใจดี 

 สำนักปลัด  

6 ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย 

เพ่ือป้องกัน/ควบคุมปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า  

 ครั้ง / ป ี   30,000   30,000    30,000    30,000    30,000  การไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า  

ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า
เกิดข้ึนในพ้ืนที่  

 สำนักปลัด  

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต ้ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      1.5 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 สำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

เพ่ือจัดทำข้อมูลสัตว์ 
ประเภทแมว สุนัขในพ้ืนที่ 

 ครั้ง / ปี  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  มีข้อมูลสัตว์
เป็นปัจจุบัน  

เป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค  

 สำนักปลัด  

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กPM๒.๕ 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กPM๒.๕ 

 ครั้ง / ปี  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่เกิดปัญหาฝุ่น
ละอองขนาด
เล็กPM๒.๕ 

ไม่มีปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กPM๒.๕ 
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 สำนักปลัด  

9 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 

 เพ่ือให้เด็กได้รับสาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ 

เด็กปฐมวัย 

ตำบลค้อใต้ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปัญหาขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก
ไม่มี  

ไม่พบปัญหาขาดสาร
ไอโอดีนในเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

10 เฝ้าระวังมือเท้าปากเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลค้อใต้ 

ตรวจสุขภาพแก่
เด็กใน ศพด,
อบรมให้ความรู้
ให้ผู้ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กใน ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 
มีสุขอนามัยที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 ตรวจภาวะโภชนาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้สภาวะโภชนากรของ
เด็กมีการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ 

ตรวจภาวะ
โภชนาการใน
ศพด. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีการ
เจริญเติบโต
ตามเกณฑ์ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ต่อเติม/ซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ  

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ข้าราชการ  

 2 หลัง  - 100,000 - 100,000 - บ้านพัก ขรก. มี
สภาพดี  

ข้าราชการมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาด  
หมู่ 2 , 4 , 9 

เพ่ือให้ตลาดสดมีความ
แข็งแรง  พัฒนาให้เป็น
ตลาดสดน่าซื้อ 

 3 แห่ง -  50,000 -   50,000    50,000  การซ่อมแซม
ตลาด  

ตลาดในตำบลได้
มาตรฐานและเป็น
ตลาดน่าซื้อ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะ  

เพ่ือให้ประชาชนมีห้องน้ำ
ใช้ในเวลาจัดกิจกรรม 

 3 แห่ง -   100,000  -  100,000  -  ประชาชนมี
ห้องน้ำใช้
เพียงพอ  

ประชาชนมีความ
สะดวก 

กองช่าง 

2.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  จัดซื้อรถเก็บขยะ  เพ่ือให้มีรถเก็บขยะไปทิ้งใน
ที่เหมาะสม  

1 คัน   -  2,400,000  -   -   -   รถเก็บขยะ   ในตำบลมีความ
สะอาดน่าอยู่ การ
กำจัดขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 สำนักปลัด  

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผดิ 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 จัดหาที่ท้ิงขยะร่วมกับ 
อปท. อื่น  

เพ่ือหาสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยป้องกัน แก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของบ้านเรือน  

 1  แห่ง   -   -   -  500,000  -  ที่ทิ้งขยะ  ในตำบลมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยน่าอยู่  

 อบต.  

3 ดำเนินงานกำจัดขยะ
อันตราย 

เพ่ือกำจัดและลดปริมาณ
ขยะอันตรายในตำบล 

ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อมดี ปัญหาขยะอันตราย
ลดลง 

 สำนักปลัด  

4 รณรงค์กำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  

เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในตำบล ให้การกำจัดขยะ
มลูฝอยมีประสิทธิภาพ  

 10 หมู่บ้าน  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ปัญหาขยะ
ลดลงร้อยละ 
20  

ขยะในตำบลมีปริมาณ
ลดลง มีการนำวัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่  

 สำนักปลัด  

5 ผลิตปุ้ยจากขยะด้วย
ไส้เดือนดิน 

เพ่ือใช้ไส้เดือนเป็นตัวกำ จัด
ขยะ เป็นการถ่ายทอด
ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน
ให้แก่ประชาชน 

ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อมดี สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนโดยใช้
ไส้เดือนดิน 

สำนักปลัด 

6 แก้ไขปัญหาการเผาขยะ
ในชุมชน 

เพ่ือลดปัญหามลพิษที่เกิด
จากการเผาขยะในชุมชน 

ครั้ง/ป ี - 10,000 - - - สิ่งแวดล้อมดี ลดปัญหามลพิษที่เกิด
จากการเผาขยะใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างเตาเผาขยะ
อันตราย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กำจัดขยะอันตราย 

1 แห่ง 300,000 - - - - สิ่งแวดล้อมดี ลดปัญหาการกำจัด
ขยะอันตราย 

กองช่าง 

2.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ/
คลองสวยน้ำใส  

เพ่ือให้มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

 1 ครั้ง/ปี  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนในตำบลดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน มี
การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั  

 สำนักปลัด  

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

เพ่ือให้มีการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้สำหรับประชาชน 

ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้ การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้ประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ 

 สำนักปลัด  

3 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน  เพ่ือลดภาวะโลกร้อน ให้เด็ก 
เยาวชน  ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

พ้ืนที่ป่าในตำบล 
5  ตร.กม.  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนต้นไม้ที่
ปลูก   

เด็ก เยาวชน ประชาชน
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 สำนักปลัด  

4 รักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก  เพื่อรักษาดินและปรับสภาพดิน 
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  

 2.5 ตร.กม.  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หญ้าแฝก หน้าดินไม่ถูกน้ำกัดเซาะพัง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์  

 สำนักปลัด  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  ปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ  

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาติสร้างเสริมความ
สามัคคใีนหมู่คณะ  

 1 ครั้ง/ปี   40,000      40,000   40,000   40,000    40,000   กิจกรรมฯที่จัด  ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ  

กอง
การศึกษาฯ 

2 การประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนอำนวยความสะดวก
ร่วมงานรัฐพิธี 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาติ  

ตามแนวนโบ
บายและหนังสือ

สั่งการฯ 

 25,000      25,000   25,000   25,000    25,000   กิจกรรมฯที่จัด  ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  

 กอง
การศึกษาฯ  

3  ส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนมีจิตสาธารณะ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
สร้างความสามัคคีปรองดอง 

1 ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กิจกรรมฯทีจ่ัด  ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีมคีวาม
สามัคคีในหมู่คณะ 

 กอง
การศึกษาฯ  

4 อบรมพัฒนาองค์ความรูแ้ละ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
บุคลากร 

 เพ่ือพัฒนาความรู้
บุคลากร/ ประสิทธิภาพงาน
เพ่ือบริการประชาชน  

 1 ครั้ง/ปี  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มี
ความพึงพอใจ  

 การปฏิบัติงานของ
พนักงาน/พนักงานจ้างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 สำนักปลัด  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน และท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

 1 ครั้ง/ปี  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มี
ความพึงพอใจ  

บุคลากรมคีวาม รู้
พร้อมปฏิบัติ งาน
ให้บริการประชาชน 

 สำนักปลัด  

6 จัดกิจกรรมสง่เสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

เพ่ือให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในการ
ป้องและปราบปราม การ
ทุจริตในภาครัฐ 

1 ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่น  

ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ 
งานของหน่วย งาน
ภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 

 สำนักปลัด  

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 พัฒนาความรู้และรบัฟังความ
คิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน  

เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในการดำเนินงานของอบต. 
แก่ประชาชน เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา  

1 ครั้ง / ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน  

ประชาชนมีความเขา้ใจใน
การดำเนินงานของ อบต.  
ประชาชนสนใจและเข้ารว่ม
กิจการท้องถิ่น  

 สำนักปลัด  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับติดยา
เสพติด และป้องกันปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ 

100 คน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ผู้เข้าอบรมฯ  เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติด ในตำบลปลอด
จากยาเสพติด 

 สำนักปลัด  

3 ป้องกันการทุจริตสร้าง
ความโปร่งใสตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

เพ่ือให้สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ประชาชน
ตรวจสอบได้ 

1 ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  การบริหารมี
ระบบชัดเจน  

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลทางราชการอย่าง มี
ระบบตรวจสอบชัดเจน 

 สำนักปลัด  

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

เพ่ือป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในชุมชน 

1 ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่จัด เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติด ในชุมชนปลอด
จากยาเสพติด 

 สำนักปลัด  

2.6 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (กู้ภัยตำบล
ค้อใต้) 

เพ่ือบริการประชาชนผู้ประสบ
ความเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 
อุบัติภัยให้ได้รับการรักษาได้อย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 

 1 หน่วย 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 การบริการ
การแพทย์ 

ประชาชนผู้ประสบความ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 
อุบัติภัยให้ได้รับการรักษา
ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 

 สำนักปลัด  

แบบ ผ.0๒ 



50 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมกู้ภัยตำบลค้อใต้  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน  

 10  คน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้า
อบรมฯ  

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 สำนักปลัด  

2 ฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวน 
อปพร. ตำบลค้อใต้  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน  

 50  คน  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  อปพร.
ปฏิบัติงานดีข้ึน  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 สำนักปลัด  

3 เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล      
(ปีใหม่,สงกรานต์)  

เพ่ือลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดข้ึน และเป็นการ
ให้บริการประชาชน  

  2 ครั้ง/ปี  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุ  

 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
ในพ้ืนที ่อันเกิดจาก
การด่ืมสุรา  

 สำนักปลัด  

4 กิจกรรมเน่ืองในวัน       
อปพร. 

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ 
อปพร.และปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ 
อปพร. 

  1 ครั้ง/ปี  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน อปพร. อปพร. มีจิตอาสาและ
มีระเบียบวินัยที่ดี 

 สำนักปลัด  

5 อบรมป้องกันและควบคุม
ไฟป่า  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน  

 50  คน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ได้รับความรู้
และปฏิบัติงานได้
ถูกวิธี  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 สำนักปลัด  

6 อบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน  

 50  คน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ผู้ได้รับความรู้
และปฏิบัติงาน  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 สำนักปลัด  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 การดำเนินงานป้องกัน
การจมน้ำ 

เพ่ือให้เกดิการดำเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ำทุกมาตร 

การในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 

ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ป้องกันเด็ก
จมน้ำได้        

ร้อยละ ๕๐  

มีการดำเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลค้อ
ใต้ในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 

 สำนักปลัด  

8 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพื่อให้มีศูนยป์ฏบิัติ การร่วมใน
การช่วยเหลือประชา ชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่  

ครั้ง/ป ี 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชา ชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่  

 สำนักปลัด  

2.8 แผนงานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้โดยการจัดทำ 
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี 

เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลแผน
ที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

10 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีระบบข้อมูล
แผนที่ภาษีที่
เป็นปัจจุบัน  

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมข้ึน 

กองคลงั 

2 จัดทำฐานข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง/ระบบแผนที่
ภาษี 

เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

10 หมู่บ้าน  -  100,000  -   -   -  ฐานข้อมูลใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อบต. มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

กองคลงั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรงุฉางข้าว       
- ก่อสร้างฉางข้าว ม.3, 
ม.7,ม.9 - ปรับปรุงฉาง
ข้าว ม.1-2,ม.4-6,ม.10  

เพ่ือให้มีที่สำหรับเก็บรักษา
คุณภาพข้าว  

 ฉางข้าว ขนาด 
2.50 x 7 ม.  

- 100,000 - - - จำนวนฉางข้าว  ประชาชนในหมู่บ้านมี
ที่เก็บรักษาคุณภาพ
ข้าว  

กองช่าง  

2 ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน - 
ก่อสร้างโรงสีข้าว ม.2-5, 
ม.7-10  

ลดรายจ่ายในการแปรรูป
ผลผลิต  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน  

8  แห่ง  - - - - 100,000 จำนวนโรงสี  -มีโรงสีข้าวชุมชน
สำหรับแปรรูปผลผลิต  
-มีการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์  

กองช่าง  

3 ฝึกอบรมความรู้แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือนำความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต  

80 คน   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  จำนวนของผู้
เข้ารับการ
อบรมฯ  

ประชาชนดำรงชีวิต
อย่างพอเพียง 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 การดำเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์
พระราชา 

เพ่ือนำความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต  

80 คน  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนของผู้
เข้ารับการ
อบรมฯ  

ประชาชนดำรงชีวิต
อย่างพอเพียง 

กอง
สวัสดิการฯ 

5  ส่งเสริมการใช้
อินทรียวัตถุและปุ๋ยพืช
สด/ปุ๋ยชีวภาพ  

 เพ่ือส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพมาใช้มากข้ึน ลด
รายจ่ายของเกษตรกร  

 10  หมู่บ้าน   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ต้นทุนการผลิต
ลดลง  

 เกษตรกรในตำบลหัน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ  

ต้นทุนการผลิตลดลง  

สำนักปลัด 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ/สนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  

เพ่ือดำเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
หรือกจิกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

 ตาม
แนวนโยบายฯ  

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   จำนวน
โครงการที่
จัดทำ  

 กิจกรรม/โครงการที่
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  

กอง
สวัสดิการฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทักษะทางอาชีพ เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพ / สรา้งงาน
และรายได้ให้กับกับประชาชน  

100 คน  80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง

ปลาดุกในบ่อซีเมนต์  

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สรา้งงาน
และรายได้ให้กับกับประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี  -  -  100,000 -  -   จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

 3  ส่งเสริมอาชีพแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากเส้น
พลาสติก  

 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4  อบรมอาชีพจักสานเปล  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

5  อบรมอาชีพประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์   

เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

6  อบรมอาชีพสานตะกร้า
ด้วยต้นกก,ต้นไหล  

เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

7  ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

8  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า 
บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9  อบรมอาชีพสานตะกร้า/
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 

10  อบรมอาชีพทำไม้กวาด
จากขวดพลาสติก 

 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ / สร้าง
งานและรายได้ให้กับกับ
ประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   60,000   60,000   60,000   60,000   60,000  จำนวนผู้เข้า
อบรม  

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม  

กอง
สวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

 

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1  ก่อสร้างศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (หน้า อบต. 
ค้อใต้) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีที่
จำหน่ายสิ้นค้า สร้างรายได้  

ถมดินขนาด
กว้าง 2 เมตร 
ยาว 60 ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 
ใช้ปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า 300 
ลบ.ม. 

 -   -   -  50,000  -  ศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์  

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ที่จำหน่ายสิ้นค้า สร้าง
รายได้  

กองช่าง  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอ้ใต้ ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แห่เทียนพรรษา เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้ปฏิบัติ
ตามวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 1 ครั้ง/ปี  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จำนวนกิจกรรม
ที่จัด 

เด็กให้ความสำคัญกับ
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

2 จัดกิจกรรม ทาง
พระพุทธศาสนา                
-วันมาฆบูชา                   
-วันเข้าพรรษา                
-วันวิสาขบูชา                  
-วันอาสาฬหบูชา              
-วันออกพรรษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตามวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 

จัดกิจกรรมตาม
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
หรือจัด
นิทรรศการ  ปี
ละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกิจกรรม
ที่จัด 

ประชาชนมีที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ สังคม
เป็นสังคมที่ปกติสุข  

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดกิจกรรมรัฐพิธีวัน
สำคัญของชาติ  

เพ่ือให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อ 

จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันสำคัญ 
เก่ียวกับวัน
สำคัญของชาติ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนกิจกรรม
ที่จัด 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 อบรมคุณธรรมแก่เยาวชน
ในตำบลค้อใต้  

เพ่ือให้เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 100  คน  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้า
อบรม 

เยาวชนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 จัดทำฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1 ครั้ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  มีฐานข้อมูล
พร้อมใช้งาน  

มีฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนประเพณีท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1 ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประเพณี
ท้องถ่ินยังคงอยู่  

ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

7 จัดซื้อเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน 

เพ่ืออนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประเพณี
ท้องถ่ินยังคงอยู่  

ชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

8 สืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์และร่วมส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 

1 ครั้ง/ป ี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์  

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 

กอง
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนงานประเพณี 
ประจำปีอำเภอสว่าง       
แดนดิน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเทียว
และอนุรักษ์ประเพณี 

1 ครั้ง/ป ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์  

ได้อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ินมี
นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

10 ส่งเสริมศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ิน 

 1 ครั้ง/ปี  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคงอยู่
สืบไป 

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และอนุรักษ์งาน
ศิลปะของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 สักการะหลวงพ่อองค์ดำ 
งามล้ำประเพณีชมของดี
เมอืงสว่างแดนดิน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต
ประเพณีฮีตสิบสองคอง      
สิบสี ่

ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประเพณีฮีตสิบ
สองคองสิบสี่ 
คงอยู่สืบไป 

เยาวชนรุ่นใหม่ ได้
เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต
ประเพณี ฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ รักษาสืบ
ทอดให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 

เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรม

จำนวน 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีพิพิธภัณฑ์
ประจำตำบลให้
เรียนรู้ ภูม
ปัญญาท้องถ่ิน  

ประชาชนในตำบลค้อ
ใต้ มีสถานที่ในการ
เรียนรู้วัฒนธรรม
ประจำตำบล 

กองช่าง 

2 ต่อเติมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นสถานที่อนุรักษ์วัสดุ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปะ วิธีการ
ดำรงชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 1 แห่ง 

- 300,000 - - - มีพิพิธภัณฑ์
ประจำตำบลให้
เรียนรู้ ภูม
ปัญญาท้องถ่ิน  

มีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพ        
บริเวณหนองบะกลาง ม.1, 
บริเวณหนองแค ม.2 ,ที่ทำ
การ อบต. ,หนองแต้ ม.3, 
บริเวณหนองบอง ม.3, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4, 
บริเวณสระแดง ม.4, 
บริเวณหนองคำน้ำปุ้น ม.5, 
หนองโข่ย ม.6, บริเวณห้วย
กุดจิก ม.8 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่
สำหรับออกกำลังกาย/
พักผ่อนหย่อนใจ 

9 แห่ง  

 

- 300,000 - - - จำนวนแห่งที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนสนใจออก
กำลังกายมากข้ึน 

กองช่าง 

 

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
ตำบล หนองบะกลาง ม.1 
หนองแค ม.2, หนองบอง
ใหญ่ ม.3, วัดป่าแก้ว ม.4
หนองคำน้ำปุ้น,วัดพระ
ธาตุฝุ่น ม.5 ,ห้วยกุดจิก 
ม.8, วัดดงเงินทอง ม.10 

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในตำบลให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนา
ตำบลให้มีสถานที่ท่องเท่ียว
ที่หลากหลาย 

8 แห่ง 

 

200,000 - - - - จำนวนแห่งที่
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนในตำบลมี
รายได้จากการท่อง 
เท่ียว แหลง่ท่อง เท่ียว
ในตำบลเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 

หมายเหตุ :  1. แบบ ผ.02 เป็นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพื่อนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย 
                2. ทัง้น้ีองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จะนำโครงการในแบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ไปอยูใ่นแบบ ผ.02/2 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต ้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
            1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดซื้อเครื่องออกกำลัง

กาย  

 เพ่ือให้ประชาชนมี
เครื่องออกกำลัง
กาย ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  

เครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
จำนวน 10 ชุด 
(ม.1,ม.7) 

- - 100,000      - 100,000      สุขภาพของ
ประชาชน 

 ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย มีสุขภาพที่
แข็งแรง   

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1, บ้านทา่
วัด  ม.7 

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดซื้อเครื่องออกกำลัง

กาย บ้านหนองโข่ย ม.๖ 

 เพ่ือให้ประชาชนมี
เครื่องออกกำลัง
กาย ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  

ชุดเครื่องเสียง
สำหรับออก
กำลังกาย 
ลำโพงจำนวน 2 
ตู้ เครื่องขยาย
เสียง 1 เครื่อง  

- - - 50,000 - สุขภาพของ
ประชาชน 

 ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย มีสุขภาพที่
แข็งแรง   

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.๖ 

กองการศึกษาฯ 

๓ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พร้อมจัดซื้อเครื่องเล่น 
บ้านท่าวัด ม.7  

 เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการและ
สุขภาพของเด็ก  

เก็บเครื่องเล่น
เดิมที่ชำรุดแล้ว 
จำนวน 5 ชุด 
พร้อมจัดหาใหม่ 
จำนวน 5 ชุด  

 -   -   -   -    50,000   พัฒนาการ
ของเด็ก  

 เด็กมีสุขภาพ 
และพัฒนา 
การท่ีดีขึ้น  

จากการ
ประชาคม
บ้านท่าวัด  
ม.7 

กองการศึกษาฯ 

รวม  3 โครงการ            

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตรจั์งหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
            1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

โซล่าเซลลล์านกีฬา

เอนกประสงค์ บ้าน

หนองโข่ย ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีสถานที่ออก
กำลังกายใน
ช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ 

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่ง
เด่ียว เสาสูง 6 เมตร แผง
โซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 w 
หลอด LED 20w 
แบตเตอรี่ 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน ๔ 
ชุด 

200,000 - - - - ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง  

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลังกายใน
ช่วงเวลาเย็นถึง
ค่ำ 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.๖ 

กองช่าง 

๒ จัดหาสถานที่ออก
กำลังกายประจำ
หมู่บ้าน บ้านหนอง
แคสอง ม. 10  

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง  

จัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่   -   -   -  ๑๐๐,๐๐๐  -  ที่ดินที่จัดซื้อ   ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
แคสอง ม.
10 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรั้วตาข่าย
รอบสนามกีฬา
อเนกประสงค์ บ้าน
หนองโข่ย ม. ๖ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน อาคาร
บ้านเรือนที่อยู่
ใกล้เคียงสนาม 

รั้วตาข่ายกว้าง 19 
เมตร ยาว 22 เมตร 

 -   -   -   -  ๑๐๐,๐๐๐ รั้วตาข่าย  อาคารบ้านเรือน
ที่อยู่ใกล้เคียง
สนาม มีความ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.๖ 

กองช่าง 

รวม  3 โครงการ            

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
       1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปรับปรุง ศสมช. บ้านท่า
วัด  ม.7  

เพ่ือส่งเสริมความรู้
ด้านสาธารณสขุมูล
ฐานให้กับประชาชน  

 1 ครั้ง / ปี   -   -   -    15,000   -  ประชาชนมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสขุมูล
ฐานเพ่ิมขึ้น  

จากการ
ประชาคม
บ้านท่าวัด  
ม.7 

สำนักปลัด 

รวม  1 โครงการ            

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบหนองบะกลาง บ้าน
ค้อใต้ ม.1 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 455 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที ่
คสล. ไม่น้อยกว่า 
2,275 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

- - - 1,365,000 - ระยะทาง
ของถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างโรงเรียนบ้านค้อใต้ 
บ้านค้อใต้ ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 179 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
537  ตร.ม. 

- - - 322,000 - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เลียบลำห้วยกุดนางอ่ำ 
บ้านค้อใต้ ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว  

กว้าง 3 ม. ยาว 
1,080 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 3,240
ตร.ม. 

- - - - 1,944,000 ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร 

ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้สะดวก
รวดเร็ว  

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยกำนัน-ทางหลวง
แผ่นดิน บ้านค้อใต้ ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 36 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 180 ตร.
ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 

- - - - 108,000 ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างลาน คสล. 
เอนกประสงค์บ้านค้อใต้ 
ม.๑ 

เพ่ือใช้ดำเนิน
กิจกรรม
สาธารณะ 

ขนาด 
59x15x59x8 
เมตร หรือพ้ืนที่ 
 คสล. ไม่น้อยกว่า 
678.50 หนา 
0.10 ม. 

- 340,000 - - -  มีลาน คสล. 
ไว้ดำเนินงาน
ในหมู่บ้าน  

มีลาน คสล. ไว้
ดำเนินกิจกรรม
สาธารณะ 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน และท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายรอบหนองแค บ้าน

หนองแค ม. ๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 376 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,880 
ตร.ม.พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

- 1,128,000 - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างลาน คสล. 

เอนกประสงค์ภายในป่า

ช้าสาธารณะ บ้านหนอง

แค ม. ๒ 

เพ่ือใช้ดำเนิน
กิจกรรมสาธารณะ 

กว้าง 34 ม. ยาว 45 
ม. หนา 0.10 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 1,530 ม. 

- - - 765,000 -  มีลาน คสล. 
ไว้ดำเนินงาน
ในหมู่บ้าน  

มีลาน คสล. ไว้
ดำเนินกิจกรรม
สาธารณะ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายดอนปู่ตา-ห้วยกุด

นางอ่ำ บ้านหนองแค 

ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว  

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
4,287.5 ตร.ม. 

2,572,500 - - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร 

ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้สะดวก
รวดเร็ว  

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

ป่าช้า-ห้วยกุดนางอ่ำ 

บ้านหนองแค ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่งสินคา้
ทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว  

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,108 เมตร หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,878ตร.ม. 

2,726,800 - - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร 

ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้สะดวก
รวดเร็ว  

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

รอบหนองบองใหญ่ 

บ้านขาม ม. ๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 366 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
1,464 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

- 876,000 - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

บ้านทุ่ง บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 126 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
378 ตร.ม.  

- 227,000 - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ

หนองบอง น้อย บ้าน

ขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 576 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
2,304 ตร.ม.  

- - 1,385,000 - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ข้างโรงเรียนบ้านขาม

(ขามเขตวิทยาคาร) 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว  

กว้าง 3 ม. ยาว 158 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
474 ตร.ม.  

- - - - 285,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

แสนสุข(วังวิน) บ้านขาม 

ม. ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว  

กว้าง 3 ม. ยาว 258 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 774 
ตร.ม.  

- - - - 465,000 ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย

วังฮู (ทางไปทุ่งนาพ่ี

อากาศ) บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว  

กว้าง 4 ม. ยาว 343 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
1,372 ตร.ม.  

- - - - 823,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม       
ม.3 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

สระแดง-คำเจริญ บ้าน

ชุมพล ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจร ขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว  

กว้าง 5 ม. ยาว 2,765 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 13,825 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

- 8,300,000 - - - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล       
ม.4 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างลาน คสล. 

อเนกประสงค์ (ศูนย์ 

กศน.) บ้านชุมพล ม. ๔ 

เพ่ือใช้ดำเนิน
กิจกรรม
สาธารณะ 

ขนาด 21x43x16x43 
ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 796 ตร.ม. 

- - 400,000 - -  มีลาน คสล. 
ไว้ดำเนินงาน
ในหมู่บ้าน  

มีลาน คสล. ไว้
ดำเนินกิจกรรม
สาธารณะ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล       
ม.4 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

โรงเรียนชุมพล - สระ

แดง บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 196 
ม. หนา 0.15 ม.หรือ 
พื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 784 ตร.ม.  

- -  -  470,000 - ระยะทาง
ของถนน 

คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล       
ม.4 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ชุมพล - ห้วยตาซุย บ้าน

ชุมพล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 321 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,284 ตร.
ม. ลงหินลูกรังไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50ม.  

- - - - 770,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล       
ม.4 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบหมู่บ้าน บ้านคำ
เจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 13,000 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ
ไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  

- 2,040,000 - - - ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล       
ม.4 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 7 บ้านคำ
เจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 98 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,490 
ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

 -   -  295,000  -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 1 บ้านคำ
เจริญ ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
112 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 560 
ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

 -   -   336,000   -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 5 บ้านคำ
เจริญ ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 48 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,240 
ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

 -   -   -   145,000   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 12 บ้าน
คำเจริญ ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 73 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,365 
ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

- - - 219,000 -  ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 11 บ้าน
คำเจริญ ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 80 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,400 
ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

- - - 240,000 -  ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 7/1 บ้าน
คำเจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 
119 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,357 
ตร.ม.  

 -   -   -   -  215,000  ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยคำเจริญ 9/1 บ้าน
คำเจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 1,520 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 -   -   -   -  312,000   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ       
ม.๕ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ

หนองโข่ย 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 374 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,496 ตร.
ม.  

 -  900,000  -   -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม. 6 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

รอบหมู่บ้าน บ้านหนอง

โข่ย ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 

สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 761 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า  3,044 ตร.
ม. 

 -   -   -  1,826,000  -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม. 6 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ท่าวัด-ชุมพล บ้านท่าวัด 
ม.๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร 

260,000 - - - -  ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านท่าวัด   
ม. ๗ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
รอบลำห้วยกุดจิก บ้าน
นาสมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรขนส่งสิ้น
ค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,083 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
4,332 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละไม่น้อย
กว่า0.50ม. 

- - - - 2,600,000  ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ขนส่งสิ้นค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม 
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยบุญชูร่วมสุข บ้าน
นาสมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 142 เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 497 ตร.ม.  

 -   -  298,000  -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ขนส่งสิ้นค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม 
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางน้อย (ขามพัฒนา - 
หนองหลวง) 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,576 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 6,304 ตร.ม. 

 -  3,780,000  -   -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองแคสอง - โนน
สะอาด บ้านหนองแค
สอง ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

600,000  -   -   -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

35 ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย
ริมดง (ถนนเชื่อมระหว่าง
โนนสะอาด-ชุมพล) บ้าน
หนองแคสอง ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 194 
ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 776 ตร.ม. 

 -  465,000  -   -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ขนส่งสิ้นค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยริมทุ่ง (ทางไปทุ่งนา
นายสุนี  ศรีจันทจร) 
บ้านหนองแคสอง ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรขนส่งสิ้นคา้
ทางการ เกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 

 -   -  1,800,000  -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ขนส่งสิ้นค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นาสมบูรณ์ - ดอนป่า
ก้าว  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรขนส่งสิ้นคา้
ทางการเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,010 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 4,040 ตร.ม. 

 -   -  3,017,000  -   -   ระยะทาง
ของถนน 
คสล.  

ประชาชนสัญจร
ขนส่งสิ้นค้าทาง
การเกษตร 
สะดวกรวดเร็ว 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกส์สาย
กลางบ้าน บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ทำชั้นผิวถนนลาดยาง
ใหม่ทับถนนคอนกรีต
เดิมด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 ม.  กว้าง 5 
เมตร ยาว 590 ม. 

 -  1,000,000  -   -   -   ประชาชน
สัญจรสะดวก  

ประชาชนสัญจร
ด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองโข่ย ม.๖ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ปลอดภัย  

จุดที่ 1. หน้าบ้านพ่อ
บุญยง กว้าง 5 ม. ยาว 
1.10ม. จุดที่ 2. หน้า
บ้านแม่ปั่นใจ กวา้ง 5 
ม. ยาว 1.50 ม. 

- - - 40,000 -  ระยะถนน 
คสล. ท่ี
ซ่อมแซม  

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่า
วัด ม.7 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ปลอดภัย  

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2 
ยาว 4.10 ม.           
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2 
ม. ยาว 2.20 ม.         
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 1.5 ม. 

- - - 100,000 -  ระยะถนน 
คสล. ที่
ซ่อมแซม  

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด  
ม.7 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.สาย
กลางบ้าน บ้านขาม
พัฒนา ม.๙   

 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย  

ทำชั้นผิวถนนลาดยาง
ใหม่ทับถนนคอนกรีตเดิม
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 
ม. ช่างที่ 1 กว้าง 5 ม. 
ยาว 394 ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. 

800,000 - - - -  ระยะถนน 
คสล. ท่ี
ซ่อมแซม  

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนน คสล. 
ซอยสุขสบาย บ้าน
ขามพัฒนา ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรสะดวก น้ำ
ไม่ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรางน้ำ
คอนกรีตแบบหล่อกับที่ 
ยาว 180 ม. ขนาด
เฉลี่ย 0.40 ม. ตาม
สภาพพื้นที่พร้อมฝาปิด 

- 200,000 - - - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

 น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

43 วางท่อระบายน้ำ 
คสล.พร้อมบ่อพัก  
สายบ้านค้อใต้-
โรงเรียนบ้านค้อใต้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมถนน 

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 
0.60 ม. จำนวน 220 
ท่อน บ่อพักขนาด 1x1 
ม.จำนวน 4 จุด  ราง
ระบายน้ำข้ามถนนพร้อม
ตระแกรงเหล็กปิด 1 จุด 
ยาว 5 ม. 

327,000 - - - - ระยะ
ทางการวาง
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

44 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก  สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านค้อ
ใต้ ม.1 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมถนน 

วางท่อระบายน้ำ
ขนาด 0.60 ม. 
จำนวน 169 ท่อน 
บ่อพักขนาด 1x1 
ม.จำนวน 9 บ่อ 

 -   -   -  350,000  -  ระยะ
ทางการวาง
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. สำเร็จรูป (ตัวยู) 
แบบหล่อกับที่ สายข้าง
ตลาด บ้านหนองแค   
ม.๒ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน การ
สัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 0.65 
ม. ยาว 179 ม. 
พร้อมฝาปิด (ช่วง
ถนน 11.20 ม. ใช้
ฝาปิดแบบตะแกรง
เหล็ก)  

500,000 - - - - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

46 วางท่อระบายน้ำสาย
หน้าโรงเรียนบ้านหนอง
แค บ้านหนองแค ม.๒ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน การ
สัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

วางท่อระบายน้ำ
ขนาด 1 เมตร 
จำนวน 20 ท่อน 
บ่อพักขนาด 1x1 
เมตร จำนวน 2 บ่อ 
พร้อมฝาปิด  

327,000 - - - - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

47 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำเร็จรูป(ตัวยู) สาย
หน้าสถานีอนามัย 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำท่วม
ขังถนน การสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู 
สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 80 ม.
พร้อมฝาปิด  

- - 180,000 - - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ซอยรังสรรค์ บ้านขาม 
ม.๓ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำท่วม
ขังถนน การสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู 
สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 159 ม.
พร้อมฝาปิด  

- - - 258,000 - ระยะทาง การ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

 น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายกลางบ้าน 
บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำท่วม
ขังถนน การสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู 
สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 590 ม. 
พร้อมฝาปิด  

- - - - 1,327,500 ระยะทาง การ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

 น้ำไมท่่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายซอยสามัคคี
ธรรม บ้านหนองโข่ย      
ม.๖ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำท่วม
ขังถนน การสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู แบบ
หล่อกับที่ ขนาดกว้าง 
0.65 ม. ยาว 150 ม. 
พร้อมฝาปิด(ตัดถนน 2 
จุด 4 ม. และ5 ม. ใช้ฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก)  

- - 338,000 - - ระยะทาง การ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

 น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
สายซอยสามัคคี
ธรรม บ้านหนอง

โข่ย      ม.๖ 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

51 วางท่อระบายน้ำสาย
หน้า ศพด. บ้านขาม
พัฒนา-ลำหัวยตาซุย
ตอนกลาง 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน 
การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

วางทอ่ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.80x1.00 ม. 
ระยะทาง 613 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน 32 บ่อ 

1,450,000 - - - - ระยะ
ทางการวาง
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

52 วางท่อระบายน้ำสาย
บ้านขามลำหัวยตาซุย
ตอนกลาง 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน 
การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.80x1.00 ม. 
ระยะทาง 505 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน 26 บ่อ 

- 1,179,000 - - - ระยะ
ทางการวาง
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.สายซอยไผ่ล้อม 
บ้านหนองโข่ย ม.๖ 

 เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน 
การสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู 
แบบหล่อกับที่ ขนาด
กว้าง 0.65 ม. ยาว 
200 ม. พร้อมฝาปิด(ตัด
ถนน 2 จุด 4 เมตร และ
5 เมตร ใช้ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก)  

- - 450,000 - - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 



78 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

54 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำเร็จรูปตัวยูซอยเจริญ
สุข บ้านขามพัฒนา ม.๙ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน การ
สัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัวยู 
แบบหล่อกับที่ ขนาด
กว้าง 0.65 เมตร 
ยาว 102 เมตรพร้อม
ฝาปิด 

- - - 229,000 - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำเร็จรูป(ตัวยู) สายหน้า
สถานีอนามัย (เริ่มจาก
ศาลาประชาคม ม.๙) 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน การ
สัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

รางระบายน้ำรูปตัว
ยู แบบหล่อกับที่ 
ขนาดกว้าง 0.65 
ม. ยาว 130 ม. 
พร้อมฝาปิด  

- - - - 292,000 ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. สำเร็จรูปสายซอย
พัฒนาเชื่อมต่อซอยรื่นรม 
บ้านหนองแคสอง  ม.๑๐ 

เพ่ือไม่ให้มีน้ำท่วม
ขังถนน การสัญจร
ไป-มา สะดวก
ปลอดภัย  

รางระบายน้ำ
สำเร็จรูป ขนากว้าง 
0.60 ม. ยาว 201 
ม.   

- - - 320,000 - ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. สำเร็จรูปสายซอย
ทานตะวัน บ้านหนองแค
สอง ม.๑๐ 

 เพ่ือไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังถนน การ
สัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย  

รางระบายน้ำ
สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 
0.60 ม. ยาว 141 
ม.   

- - - - 310,000 ระยะทาง 
การก่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ 

 น้ำไม่ท่วมขัง
ถนน ประชาชน
สัญจรสะดวก  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

58 ซ่อมแซมฝารางระบาย
น้ำรอบหมู่บ้าน บ้าน
หนองแคสอง ม.๑๐ 

 เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย  

จุดที่ 1 ปากซอยสุข
สันต์ เปลี่ยนเป็น
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 
7x0.50 ม. จุดที่ 2 บ่อ
พักสำเร็จรูปขนาด 1x1 
ม. พร้อมตะแกรงฝาปิด  

- - - - 15,000 ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 ประชาชน
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย  

จากการ
ประชาคม
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

59 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลสายภายใน
หมู่บ้านค้อใต้ ม. ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรสะดวกใน
เวลากลางคืน 

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่ง
เด่ียว เสาสูง 6 เมตร แผง
โซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 w 
หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

500,000  -   -   -   -  จำนวนไฟฟ้า
แสงสว่าง  

ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลา
กลางคืนสะดวก 
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้ 
ม.1 

กองช่าง 

60 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซ

ล่าเซลสายรอบหมู่บ้าน 

บ้านหนองแค ม.๒ 

 เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรในเวลา
กลางคืนได้
สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่ง
เด่ียว เสาสูง 6 เมตร แผง
โซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 w 
หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

500,000 - - - - ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างโซ
ล่าเซลสาย
รอบหมู่บ้าน 
บ้านหนอง
แค ม.๒ 

 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรในเวลา
กลางคืนได้
สะดวกและ
ปลอดภัย  

แบบ ผ.0๒/1 



80 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม 

ม.๓ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

500,000 - - - - ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

 62  ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในหมู่บ้าน บ้านชุม

พล ม.๔ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

500,000 - - - -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

63 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายบ้านคำเจริญ - บ้าน
ขามพัฒนา บ้านคำเจริญ 
ม.๕ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

- - 500,000 - -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านคำ
เจริญ ม.5 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

64 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองโข่ย 
ม.๖ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

- - - 500,000 -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

65 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายหนองแค - บ้านขาม 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
10 ชุด 

500,000 - - - -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม ม.3 

กองช่าง 

66 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

รอบหมู่บ้าน บ้านท่าวัด 

ม.๗ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
4 ชุด 

- - - 200,000 -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด  
ม. ๗ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

67  ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซ

ล่าเซลสายรอบหมู่บ้าน 

บ้านนาสมบูรณ์ ม.๘ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์
เซลล์กิ่งเด่ียว เสาสูง 
6 เมตร แผงโซล่าโซ
ล่าเซลฃ์ 80 w หลอด 
LED 20w แบตเตอรี่ 
12v 80 AH 
(40,000/จุด) 
จำนวน 5 ชุด 

- - - 250,000 -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.๘ 

กองช่าง 

68 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซ

ล่าเซลสายรอบหมู่บ้าน 

บ้านหนองแคสอง ม.๑๐ 

 เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

ติดต้ังเสาไฟโซลาร์เซลล์
กิ่งเด่ียว เสาสูง 6 เมตร 
แผงโซล่าโซล่าเซลฃ์ 80 
w หลอด LED 20w 
แบตเตอร่ี 12v 80 AH 
(40,000/จุด) จำนวน 
5 ชุด 

250,000 - - - -  ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก  

ประชาชนสัญจร
ในเวลากลางคืน
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แคสอง         
ม.10 

กองช่าง 

69 ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วย

กุดนางอ่ำตอนบน บ้าน

หนองแค ม. ๒ 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ผิวจราจรกว้าง 3 ม. 
ยาว 933 ม. 

 -  230,000  -   -   -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

70 ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วย

กุดนางอ่ำตอนล่าง บ้าน

หนองแค ม. ๒ 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. 

 -  50,000  -   -   -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

71 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

สระแดง - วังบักตู้ บ้าน

ชุมพล ม. ๔ 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,723 ม. ลงหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
4,000 ลบ.ม.  

 -   -  250,000  -   -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

72 ซ่อมแซมถนน คสล. 

ภายในหมู่บ้าน บ้านชุม

พล ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจร 

ร้ือคอนกรีตเดิมที่ชำรุด
และเทพื้นคอนกรีตใหม่ 
จุดที่ ๑ ขนาด ๑.๕x๔ 
เมตร  จุดที่ ๒ ขนาด ๔
x๑๑ เมตร จุดที่ ๓ 
ขนาด ๒x๔ เมตร  จุดที่ 
๔ ขนาด ๔x๘  เมตร 

80,000  -   -   -   -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

73 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย

คำปาก้ัง บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจร 

กว้าง 4 ม. ยาว 
294 ม. ลงหินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 300 
ลบ.ม.  

 -   -   -  100,000  -  ระยะทาง 
การก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 



84 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

74 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
รอบหมู่บ้าน บ้านหนอง
โข่ย ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจร 

ลงหินลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
761 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า
3,000 .ลบ.ม 

- 180,000 - - -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

75 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยวังเดือนห้า บ้าน
หนองโข่ย ม.6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจร 

ลงหินลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,036 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,000 .ลบ.ม 

- - -  120,000  -  ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
รอบวัดโนนวิเวก  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาตรลูกรงัไม่
น้อยกว่า 3,000 
ลบ.ม. 

- - - 200,000 - ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคมบ้าน
หนองสอง        
ม.10 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย

ทางรอบบ้านท่าวัด (ทาง

ไปนา ผอ.สุครีพ) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การสัญจร 

ลงหินลูกรงัเสริมผิว
จราจร ขนาดกว้าง       
4 ม. ยาว 237 ม.        
ใช้ลูกรงัไม่น้อยกว่า 
500 ลบ.ม. 

- 30,000 - - - ระยะทางการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด  
ม.7 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

78 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา
สมบูรณ์ - หนองโคกกลาง 
บ้านนาสมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
45 ม. ใช้ลูกรังไม่
น้อยกว่า 120 ลบ.ม. 

12,000 - - - - ระยะทางลง
หินลูกรัง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากการ
ประชาคม 
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

79 ขยายเขตน้ำประปาซอย

บุญชูร่วมสุข บ้านนา

สมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทัว่ถึงทุก
ครัวเรือน 

วางท่อส่งน้ำขนาด 
2 น้ิวยาว 278 
เมตร  

30,000 - - - - ระยะทาง
ขยายท่อฯ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

80 ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านค้อใต้ ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาที่มีคุณภาพใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

เปลี่ยนท่อส่งน้ำขึ้นถึง
สูง ท่อ PVC ขนาด 4 
น้ิว ยาว 14 เมตร 

- - 100,000 - -  คุณภาพ
น้ำประปา  

ประชาชนมี
น้ำประปาที่มี
คุณภาพใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านค้อใต้  
ม.1 

กองช่าง 

81 ปรับปรุงระบบ

น้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน

ท่าวัด ม.๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำที่
มีคุณภาพใช้อุปโภค
เพียงพอ 

วางท่อส่งน้ำระบบ
ประปาหมู่บ้านยาว 
310 เมตร ท่อพีวีซี 
ขนาด 2 น้ิว 78 ท่อน 

300,000 - - - -  คุณภาพน้ำ  ประชาชนมีน้ำท่ี
มีคุณภาพใช้
อุปโภคเพียงพอ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด 
ม.7 

กองช่าง 

82 จัดทำระบบน้ำประปา

หมู่บ้าน บ้านหนองโข่ย 

ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคที่สะอาด
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระบบประปาหมู่บา้น 

ขนาดกลาง มาตรฐาน

กรมอนามัย 

2,300,000 - - - - น้ำอุปโภค
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

83 ก่อสร้างระบบน้ำประปา
หมู่บ้านบ้านคำเจริญ       
ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดิน ก่อสร้างโครง
เหล็กอาบสงักะสีตดิตัง้
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2,000 ลิตร 
จำนวน 4 ถงั ก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำขนาด 7 
ลบ.ม. 1 แหง่ โรงสูบ
น้ำขึ้นหอถังสงูขนาด 
กว้าง 1.60 ม. ยาว 
1.60 ม. พร้อมติดตัง้
เคร่ืองผสมสารคลอรีน
และเคร่ืองสูบน้ำขนาด 
2 แรงม้า 1 แหง่ 

800,000 - - - - น้ำอุปโภค
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ ม.5 

กองช่าง 

84 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 

บ้านนาสมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำประปาที่มี
คุณภาพใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ปัม้ซัมเมอร์สขนาด 
3 น้ิว ปั๊มน้ำสูงไม่
น้อยกว่า 140 ม. 
ปริมาตร ปั๊มน้ำไม่
น้อยกว่า 20,000/
ชั่วโมง 

 -   -   -   20,000   -   ปริมาณน้ำ
เพียงพอ  

ประชาชนมี
น้ำประปาที่มี
คุณภาพใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม
บ้านนา
สมบูรณ์             
ม.8 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

85 ขุดเจาะบ่อบาดาล

ประจำหมู่บ้าน บ้านขาม

พัฒนา ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค
เพียงพอ  

จำนวน 1 บ่อ ขนาด 4 น้ิว 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. 
พร้อมซัมเมอส์ ขนาด 1.5 
แรงม้า ทางออก 2 น้ิว  

 -   -   -   -  150,000  ปริมาณน้ำ
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

86 ขยายเขตน้ำประปาภุเขา 
สายหลักบ้าน(ขามพัฒนา-
หนองหลวง) บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทัว่ถึง
ทุกครัวเรือน 

วางท่อน้ำPVC ขนาด 
1.5 น้ิว ยาว 337 
เมตร  

- - 30,000 - - ระยะทาง
ขยายท่อฯ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

87 จัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างแหล่ง
น้ำประปาประจำหมู่บ้าน 
บ้านหนองแคสอง ม. ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค
ทั่วถึงทุกครัวเรือน  

จัดซื้อที่ดินพ้ืนที่ 200 
ตร.ม. 

- - - - 50,000  ประชาชนมี
น้ำอุปโภค  

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างรั้วรอบหนองแต้ 

บ้านขาม ม. ๓ 

 เพ่ือป้องกันการ
บุกรุกที่สาธาณะ 

ปักเสาคอนกรีตขนาด 4 
น้ิว สูง 2 เมตร จำนวน 
180 ต้น ระยะทาง 363 
เมตรพาดผ่านโดยลวด
หนามจำนวน 6 เส้น 
พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน
ขนาด 4 ม. 

400,000  -   -   -   -   ระยะทางการ
ก่อสร้าง  

ไม่มีกรณีพิพาท
เก่ียวกับการบุก
รุกที่สาธาณะ 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

89 ก่อสร้างรั้วรอบหนอง
โข่ย  

 เพ่ือป้องกันการ
บุกรุกที่สาธาณะ 

ปักเสาคอนกรีตสูง 2.50
ม. ร้ัวลวดหนามจำนวน 
4 แถว ความยาว 358 
ม. พร้อมประตูเหล็กบาน
เลื่อนขนาดกว้าง 5 ม. 

 -  300,000  -   -   -   ระยะทางการ
ก่อสร้าง  

ไม่มีกรณีพิพาท
เก่ียวกับการบุก
รุกที่สาธาณะ 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

90 
 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม

สาย หอกระจายข่าว 

บ้านค้อใต้ ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตเสียงตาม
สายจำนวน 4 จุด 

 -   -  50,000   -   -  หอกระจ่าย
ข่าว 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้ 
ม.1 

กองช่าง 

91 ปรับปรุงหอกระจายข่าว

ประจำหมู่บ้าน บ้านชุม

พล ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

เคร่ืองเสียงจำนวน 1 
เคร่ือง กำลังขับไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์โครโฟน
พร้อมขาต้ังโต๊ะ 1 ชุด 
ลำโพงฮอร์นปากกลม
ขนาด 15 น้ิว กำลังขับ
ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
จำนวน 4 เคร่ือง สายนำ
สัญญาเสียง 30 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ 
สำหรับติดต้ัง 

70,000  -   -   -   -  หอกระจ่าย
ข่าว 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

92 จัดทำระบบ

ประชาสัมพันธ์ไร้สาย

ระดับตำบล 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ชุดเครื่องสง่ 4 
เครื่อง ชุดเครื่องรับ 
10 เครื่อง 

 -   -   -   -  300,000 ระบบประชา 

สัมพันธ์ไร้
สาย 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

จากการ
ประชาคม 
บ้านค้อใต้ 
ม.1 

กองช่าง 

93 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน บ้าน
หนองโข่ย ม.6  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

 เปลี่ยนเครื่องขยาย
เสียงจำนวน 1 
เครื่อง ก่อสร้างหอ
กระจ่ายข่าวโครง
เหล็ก 1 แห่ง  

 -   -   50,000   -   -  ระบบประชา 
สัมพันธ์ไร้
สาย 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

94 ปรับปรุงระบบหอกระ
จ่ายข่าว บ้านท่าวัด ม.๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตเสียงตาม
สาย 100 ม. พร้อม
ฮอร์นลำโพง จำนวน 
4 ดอก พร้อม
เปลี่ยนเครื่องขยาย
เสียงที่มีกำลังวัตต์ที่
มากข้ึน   1 เครื่อง  

-      60,000  -  -  -  ระบบประชา 
สัมพันธ์ไร้
สาย 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารของ
ทางราชการ
อย่างทั่วถึง 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด 
ม.7 

กองช่าง 

รวม  94 โครงการ            

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 1  ขุดลอกห้วยกุดจิก
ตอนกลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค และ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

ขนาดกว้างด้านบน 54 
ม. ด้านล่าง 53 ม. ยาว 
419 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
จากพื้นดินเดิม  

- - - 500,000 -  ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

 ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค และ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองโคกกลาง เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค และ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

ขนาด 70x70 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ลึก
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ม. 
จากก้นบ่อเดิม 

- - 500,000 - -  ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

 ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค และทำ
การเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

3 ขยายฝายน้ำล้นประชา

อาสา บ้านค้อใต้ ม. ๑ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร ยาว
10 เมตร สันฝาย
หนา 0.20 เมตร 

 -  300,000  -   -   -  ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม
บ้านค้อใต้ 
ม.1 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย

สงคราม บา้นหนองแค   

ม.๒ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 10  เมตร 

 -   -  400,000  -   -  ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วย

กุดนางอ่ำ บ้านหนองแค 

ม. ๒ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ซ่อมแซมสันฝายช่วง
ล่าง ท่ีรั่วซึม 

 -   -   -   -  100,000 ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำ

ห้วยตาซุยตอนล่าง บ้าน

ขาม ม. ๓ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปิดผนังด้านข้างฝาย
น้ำที่เซาะลอดด้วย
กระสอบทรายและปิด
ด้วยคอนกรีตด้านละ 
2 ม. สูง 1.2 ม.  

 -   -  100,000  -   -  ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ

ห้วยตาซุยตอนกลาง 

บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง 16 ม. ตาม
แบบมาตรฐาน มข. 
2527  

 -   -   -   -  500,000 ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ

ห้วยตาซุยตอนกลาง 

บ้านท่าวัด ม.๗ 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

 จุดที่ 1 (ที่นานาย โท
บุตร) ขนาดกว้าง 18 
ม. จุดที่ 2 (ดอนแม่
ขาว) ขนาดกวา้ง 17 
ม. ตามแบบ มข.  

 -   -  1,200,00  -   -  ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม
บ้านท่าวัด 
ม.7 

กองช่าง 

9 ขุดลอกหนองป่าช้า

สาธารณะ บ้านหนองแค 

ม.๒ 

เพ่ือให้เกษตรกร
มีน้ำ เพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 41 
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 
เมตร 

 -   -  500,000  -   -  ประชาชนมี
น้ำเพ่ือ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ขุดลอกหนองแค บ้าน

หนองแค ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค 
และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

กว้าง 91 เมตร ยาว 
135 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร 

 -   -   -  1,000,000  -   ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

 ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค 
ม.2 

กองช่าง 

11 ขุดลอกหนองบองใหญ่ 

บ้านขาม   ม. ๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค 
และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

 ขนาด 
167x105x133x
71 ม. ลึกเฉลี่ย 4 
ม. พร้อมปรับแต่งคู
ให้สวยงาม  

 -  1,000,000  -   -   -   ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

 ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

12 ขุดลอกหนองบองน้อย 

บ้านขาม   ม. ๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค 
และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

 ขนาด 
80x53x66x62 
ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
พร้อมปรับแต่งคูให้
สวยงาม  

 -  600,000  -   -   -  ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 ขุดลอกสระแดง (ช่วงที่ 
1) บ้านคำเจริญ ม.5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค 
และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

ขนาด 
100x50x43x146
x70 ม. ลึกเฉลี่ย 3 
ม. 

400,000 - - - - ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านคำ
เจริญ ม.5 

กองช่าง 

14 ขุดลอกหนองโข่ย เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 72 
เมตร ยาว 72 เมตร 
ลึก 4.50 เมตร  

- 359,000  - - - ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภค 

และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร
เพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

15 ขุดลอกสระแดง บ้านท่า
วัด ม.7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค  

 ขนาดกว้าง 
45x60x30x29x
65 ม.  

- - - - 300,000 ประชาชนมี
น้ำใช้
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ำ
ไว้สำหรับ
อุปโภคเพียงพอ  

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด 
ม.7 

กองช่าง 

รวม 15 โครงการ            

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายดอนปู่
ตา-ห้วยกุดนางอ่ำ บ้าน
หนองแค ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

 -  - 130,000  - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายป่าช้า
สาธารณะ-ห้วยกุดนาง
อ่ำ บ้านหนองแค ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

 -  - 130,000  - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

3  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายหนองแค-หนองบะ
กลาง บ้านหนองแค ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 
พร้อมสายพาด 

 -   -   -   -  65,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
แค ม.2 

กองช่าง 

4  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายหนอง
โข่ย-ชุมพล 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

 -  110,000  - - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5  ขยายเขตไฟ้ฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายข้างศาลา
พักญาติ(ป่าช้าบา้นขาม)
บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - 110,000 -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

6  ขยายเขตไฟ้ฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายบ้านขาม-
หนองโข่ย บ้านขาม ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - 110,000 -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

7  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ซอยบ้านทุ่ง บ้านขาม  
ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - - 60,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านขาม   
ม.3 

กองช่าง 

8  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายชุมพล - 
คำเจิรญ บา้นชุมพล ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - 60,000 -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

9  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายสระแดง - 
วัดใหม่หนองกุง บ้านชุม
พล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - 110,000 -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านชุมพล 
ม.4 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10  ขยายเขตไฟฟ้าสายรอบ
บ้านคำเจริญ บ้านคำ
เจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- 60,000 - - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม
บ้านคำเจรญิ 
ม.5 

กองช่าง 

11  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายคำเจริญ 
- วัดถ้ำภูมิดล 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- 110,000 - - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม
บ้านคำเจรญิ 
ม.5 

กองช่าง 

12  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายลำห้วยวัง
เดือนห้า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- 120,000 - - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

13  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายห้วยตา
ซุยตอนล่าง บ้านหนอง
โข่ย ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - - 120,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

14  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายหนองโข่ย - 
ท่าวัด บ้านหนองโข่ย ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - - 120,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนอง
โข่ย ม.6 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15  ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายท่าวัด - ขามพัฒนา 
บ้านท่าวัด ม. ๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรสะดวกใน
เวลากลางคืน 

ชุดโคมไฟจำนวน 5 
จุด พร้อมสายดับ 

- 22,500 - - -  ประชาชน
สัญจรสะดวก  

ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด  
ม.7 

กองช่าง 

16  ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายท่าวัด - ชุมพล บ้าน
ท่าวัด ม.๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรสะดวกใน
เวลากลางคืน 

ชุดโคมไฟจำนวน 5 
จุด พร้อมสายดับ 

- 22,500 - - -  ประชาชน
สัญจรสะดวก  

ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านท่าวัด  
ม.7 

กองช่าง 

17  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบุญชูร่วมสุข บ้าน
นาสมบูรณ์ ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- 110,000 - - -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม
บ้านนา
สมบูรณ์ ม.8 

กองช่าง 

18  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายหนองแค-บ้านบาก
ตำบลบงเหนือ บ้าน
หนองแคสอง ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 5 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- 60,000 - - - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

19  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย
หนองแคสอง-โนนสะอาด 
บ้านหนองแคสอง ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 10 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - 120,000 - - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม 
บ้านหนองแค
สอง ม.10 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายขาม
พัฒนา-หนองหลวง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสาไฟแรงต่ำ 
จำนวน 40 ต้น 
พร้อมสายพาด 

- - - 600,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากการ
ประชาคม
บ้านขาม
พัฒนา ม.9 

กองช่าง 

รวม 20 โครงการ            

หมายเหตุ : แบบ ผ.02/1 เป็นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชนมาดำเนินการ หากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จะนำโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ก็สามารถ
ดำเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองแค - วัดป่าแก้ว  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,380 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
11,900 ตร.ม.  
พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

- 7,140,000 - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
(ชุมพล-หนองกุง)  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,365 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
6,825 ตร.ม.   

4,095,000 - - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

3  ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
(ชุมพล-หนองโข่ย)  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,346 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
11,730 ตร.ม. ลง
หินลูกรังข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

- 7,038,000 - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ชุมพล - วัดใหม่หนองกุง 
บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,943 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
11,658 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร 

- - - - 7,000,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
วัดป่าแก้ว - หนองแค 
บ้านชุมพล ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,346 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
11,730 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร 

- - 7,000,000 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

6 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
คำเจริญ - วัดถ้ำภูมิดล 
บ้านคำเจริญ ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
3,600 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 18,000 ตร.
ม. ไหลทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. 

- 10,800,000 - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
วัดมงคลไชยยาราม - วัด
โนนวิเวก บ้านหนองโข่ย 
ม.6 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,621 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
13,105 ตร.ม.  

- - - 7,863,000 - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางน้อย (ขามพัฒนา - 
หนองหลวง) บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,576 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
6,304 ตร.ม.  

- 3,782,400 - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตพ้ืนทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-
prelend) สายทางบ้าน
ขามพัฒนา-บ้านคำเจริญ 
ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

9,857,000 - - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างตำบลสาย
โรงเรียนคำเจริญวิทยา-
วัดถ้ำภูมิดล 

เพ่ือให้ประชาชนตำบล
ค้อใต้,ตำบลบงเหนือ
และตำบลหนองหลวง
สัญจรไป-มาได้สะดวก 
และใช้เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 4,100 
เมตร หนา 0.05 
เมตร 

19,244,580 - - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

11 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างถนนดิน
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต)ลาดยางผิว
จราจรแบบ Cape Seal 
สายทางบ้านคำเจริญ-
วัดถ้ำภูมิดล 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,300 
เมตร งานผิวจราจร 
Cape Seal พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร ตามแบบที่
กำหนด 

9,972,000 - - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

13 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายค้อใต้-ภูตะคาม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - 5,784,500 - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายกุดจิก-หนองแค  

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

7,712,600         ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

15 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ASPHAL CONCRETE 
สายทางบ้านขามพัฒนา 
- คำเจริญ บ้านคำเจริญ 
ม.5  

เพ่ือให้ประชาชน
ตำบลค้อใต้สัญจรไป-
มาได้สะดวก 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,930 ม. งานผิว
จราจร ASPHAL 
CONCRETE หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
15,440 ตร.ม. ตาม
แบบ ทถ.3-303 

7,454,000 - - - - ความสะดวก
และปลอดภัย
ของประชาชนที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ประชาชนสัญจร
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัย และ
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

อบจ.สกลนคร 

 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 ก่อสร้างสะพาน คสล.        
- สะพานข้ามห้วยกุด
นางอ่ำ(ตอนล่าง) ม.1  
- สะพานข้ามห้วยกุด
นางอ่ำ(ตอนบน) ม.2  
- สะพานข้ามห้วยตาซุย 
ม.3  
- สะพานข้ามห้วยตาซุย 
ม.4 
- สะพานข้ามห้วยหิน  
ม.5  
- สะพานข้ามลำห้วย  
ตาซุย ม.6 
-สะพานข้ามลำห้วย   
กุดจิก ม.8 

- เพ่ือให้การคมนาคม
ในหมู่บ้านและการ
เดินทางไปประกอบ
อาชีพมีความสะดวก
รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

- ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 15 ม. 
 
 
 
- ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 12 ม. 
 

2,250,000  

 

1,000,000 

 

 

 

 

 

1,000,000 

 

- - จำนวนสะพาน
ที่ก่อสร้าง 

การขนส่งผล 
ผลิตทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
การเสียหาย 

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 16 โครงการ           
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลยั่งยืน และที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 

เกษตรสายโรงเรียนคำ
เจริญวิทยา-วัดถ้ำภูมิดล  

 เพ่ือให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  

ระยะทางรวม 3,125 
เมตร เสาไฟฟ้าแรงสูง 
จำนวน 39 ต้น หม้อ
แปลง 30 KVA 2 ชุด 
พร้อมพาดสายไฟฟ้า
แรงต่ำ  

- - - 1,931,000 -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ทั่วถึง  เพียงพอ  

 ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง  

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 1 โครงการ           

 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย
ทราย 

เพ่ือให้ประชาชนีน้ำไว้
สำหรับอุปโภค และใช้
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง 300 ม. ยาว 
500 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 513,872.12 
ลบ.ม. 

- 28,369,000 - - - กักเก็บน้ำได้
มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภค 
และใช้ทำการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 1 โครงการ           

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายคนมีใจ กสิกรรม
ธรรมชาติตามศาสตร์
พระราชา 

เพ่ือให้มีสถานที่
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ และแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 9 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 
2.50 เมตร 

-  -  900,000 -  -  ประชาชนมีความ
เข้าใจเขา้ถึง
ศาสตร์พระราชา 

ประชาชนมีความรู้ 
เข้าใจเขา้ถึงศาสตร์
พระราชาและ
นำมาใช้พฒันาชีวิต 

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 1 โครงการ           
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเที่ยว 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ตำบล 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

1 แห่ง 

 

- 
 

- 1,000,000 

 

- 
 

- ศูนย์วัฒนธรรม ในตำบลมีแหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

อบจ.สกลนคร 

2 ปรับปรุงอาคาร
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านตำบล
ค้อใต้ 

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย เป็น
แหล่งเรียนรู้ในตำบล 

ต่อเติมอาคาร ก่อสร้างห้องน้ำ
และติดต้ังครุภัณฑ์ประกอบ 
ด้วย แอร์ ตู้เย็น เก้าอี้นวม โต๊ะ
ประชุมพับได้ พัดลมติดผนัง 

- 
 

- 1,000,000 

 

- 
 

- การต่อเติม
พิพิธภัณฑ์ 

ภูมิปัญญาไทย
ได้รับการอนุรักษ์
และสืบทอด 

อบจ.สกลนคร 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครท่ี 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ทาง
เชื่อมหมู่บ้านเข้าสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยว  สายค้อใต้ – 
หนองหลวง,  สายกุดจิก -
หนองแค 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในตำบล 

2  สาย 

 

 2,000,000   2,000,000  - 
 

- 
 

- 
 

ความยาวของ
ถนน 

วัฒนธรรม คา่นิยม
ของประชาชน
ได้รับการอนุรักษ์/
สืบทอด 

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 1 โครงการ           

4.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
- หนองบะกลาง ม.1 
- หนองแค ม.2 
- หนองบองใหญ่ ม.3 
- หนองโข่ย ม.6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่สำหรับออก
กำลังกาย/พักผ่อน 

4  แห่ง  

 

1,000,000 

 

- - - - จำนวนที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนสนใจ
ออกกำลังกาย
มากข้ึน 

อบจ.สกลนคร 

รวม จำนวน 1 โครงการ           

หมายเหตุ :  1. แบบ ผ.02/2 เป็นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ประชุมกลั่นกรอง และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
                3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ 
                4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ไปใช้(จัดทำงบประมาณ) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สามารถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบทีใ่ช้ 

แบบ ผ.0๒/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิ
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและ
งานอ่ืน ๆ จำนวน 4 ตัว พร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ (บ้านค้อใต้ ม.1) 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- 132,000 - - - สำนักปลัด 

2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิ
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและ
งานอ่ืน ๆ จำนวน 2 ตัว พร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ (บ้านท่าวัด ม.7) 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - - 64,000 - สำนักปลัด 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

16,000 - 16,000 - 16,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
หมายเหตุ : 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
        2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
        3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น 
        4. เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) ให้แสดงถึงรายละเอียด จำนวน สถานที่ต้ัง ขนาด ปริมาณ หรือคุณลักษณะที่จำเป็น และให้ระบุถึงที่มาของราคาของครุภัณฑ์ เช่น ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  

          หรือ ราคาตามท้องตลาด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน ถังน้ำพลาสติกขนาดบรรจุ 
2,000 ลิตร จำนวน 4 
ถัง (บ้านนาสมบูรณ์ ม.8) 
ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

27,600 - - - - กองช่าง 

รวม (บาท) 43,600 132,000 16,000 64,000 16,000  

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
      4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้   
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้ การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ        ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 

 
/แนวทางการ... 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     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  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     /แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม  ๒๕๖4  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

/แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



116 
 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ัง 
เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวน
ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(๕)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเล่ือม
ล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการ มี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน
ภายใต้ หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอด คล้อง
กับ  เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐  
มีการประ มาณ
การราคา ถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือ
ร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน เป็น
ท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑  
มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
๕.๑๒ ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้ บ อ กป ระสิ ท ธิผ ล  (effectiveness) ใช้ บ อ กป ระสิ ท ธิภ าพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้    ก็เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
การสรุปผลในภารวมของตำบล เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ว่าเกิดผลท้ังใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

51 3,996,000.00 52 1,715,000.00 ๑๘ 1,392,900.00 57 994,300.00 54 1,113,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

218 27,529,000.00 218 41,544,100.00 ๕๙ 148,047,800.00 250 50,671,600.00 223 14,894,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

23 1,250,000.00 23 670,000.00 ๔ 1,090,000.00 23 390,000.00 23 190,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

13 4,125,000.00 13 2,550,000.00 ๕ 2,330,000.00 14 380,000.00 14 380,000.00 

รวม 305 36,900,000.00 306 46,479,100.00 86 152,860,700.00 344 52,435,900.00 314 16,577,500.00 

 
๒. สรุปผลจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  สามารถจำแนกตาม

ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑๘ 1,392,900.00 1๗ ๘๖๑,๔83.00 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕๙ 148,047,800.00 ๕๑ ๓๓,๗๑๒,๖๐๘.00 
การพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ๔ 1,090,000.00 - - 

การพัฒนาการท่องเท่ียว ๕ 2,330,000.00 - - 
รวม ๘๖ 152,860,700.00 ๖๘ ๓๔,๕๗๔,0๙๑ 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้                           
(68โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
๘๖ 30,332,000 

 
 

7๙.๐๗ 
 

7๙.๐๗ 100 
๒ ต้ังในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
๖๘ 20,784,770 

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลค้อใต้ในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
      (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ี  อันได้แก่  ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม  อัคคีภัย  ท่ี

เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์ สินแนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวาง
แผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

      (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปอ้งกัน  ลงพื้นท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  
การรักษา   

      (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

     (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติด
ยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นท่ีค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

    (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก่ อสร้างถนนใน
เส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาท่ีจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ค้อใต้แก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้นั้นมีจำกัด
ไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
    (๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค้อใต้  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้เสนอขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

(๒.๓)  ผลจาก... 
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  (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่
ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป  โดยเฉพาะปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคไม่เพียงพอในหน้าแล้ง 
การเผาขยะท่ีส่งกล่ินเหม็นรำคาญ  เส้นทางคมนาคมท่ีไม่สะดวกครอบคลุม ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ครบ  ผลการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ในปีท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
  

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 
 
  

30,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการสมวัย และเสริม
สรางการเรียนรู้ด้านวิชาการ
และการศึกษา 
  

1 คร้ัง/ป ี
 
  

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
  

51,000.00 กองการศึกษา 

- เพื่อสร้างความสามัคคใีน
ชุมชน/สร้างนิสัยรักการออก
กำลังกาย – เพื่อให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

1 คร้ัง/ป ี
 
 
  

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

ก่อสร้างลานคอนกรีตที่ทำการ 
อบต.บ้านค้อใต้ 
  

๘๕,๐๐0.00 กองช่าง 
- เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่
สาธารณะให้เกิดประโยชน์  

1 แห่ง 
 
  

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

สร้างร้ัวรอบสนามฟุตซอลบ้าน
หนองแค 
 
  

202,000.00 กองช่าง 
- เพื่อป้องกันลูกฟุตซอล 
กระเด็นออกถนน อาคาร
บ้านเรือน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 

ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 
42 เมตร 
 
  

5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
  

ติดต้ังตาข่ายรอบสนามกีฬา 
 
 
 
  

187,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกันลูกฟุตซอลหรือ 
ฟุตบอลกระเด็นออกถนน 
อาคารบ้านเรือน อาจเกิด
อุบัติเหตุได้ 
  

๑ แห่ง 
 
 
  

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 
  

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน  

50 คน 
  

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 
  

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อสร้างความรัก ความ
ผูกพัน เอาใจใส่ต่อสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการและผู้ดูแล 
 
  

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
  

ส่งเสริมความเข้มแขง็และพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล 
  

30,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผู้ดูแล 
  

ผู้พิการและผู้ดูแล 
 
  

9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
 
  

22,433.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อดำเนินงานงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
  

1 คร้ัง/ป ี
 
 
  

10. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
 
  

๓๐,๐๐๐.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของไข้เลือดออก
และยุงลาย 
  

1 คร้ัง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 
  

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อป้องกัน/ควบคุมปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า  

1 คร้ัง/ป ี
 
 
  

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
  

สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว ์
  

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อจัดทำข้อมูลสัตว์ ประเภท
แมว สุนัขในพื้นที ่
  

1 คร้ัง/ป ี
 
  

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
  

25,000.00  กองการศึกษา 

-เพื่อให้เด็กได้รับสารไอโอดีนที่
เพียงพอ 
 
  

เด็กปฐมวัย ต.ค้อใต้ 
 
 
  

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 
  

7,900.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และสตรี ป้องกันปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 
  

50 คน 
 
  

15. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหค้วามรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา(COVID-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง 
  

50,450.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

-เพื่อป้องกัน/ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา(COVID-19) 
 
  

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
100 คน 
 
 
  

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ
 
  

40,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม  

เพื่อพัฒนาความรู้ และ
ศักยภาพของผู้สงูอาย ุ
  

90 คน 
 
  

17. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา 
หมู่บ้านบ้านนาสมบูรณ ์
 
 
  

203,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 
  

ท่อจ่ายน้ำขนาด 3 น้ิว 
ความยาว 950 เมตร 
ขนาด 2 น้ิว ยาว 770 
เมตร 
 
  

18. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบ
หมู่บ้านบ้านหนองแคสอง (2 
ช่วง) 
 
 
  

387,000.00 กองช่าง 

- เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขงัถนน  
- เพื่อให้มีที่รองรับน้ำเสีย จาก
บ้านเรือน 
 
 
 
  

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
0.64x0.60 เมตร ยาว 71 
เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.64x0.60 เมตร ยาว 
123 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 
บ่อ 
  

19. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บ้าน
ขาม-ทางหลวงหมายเลข 22 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
362 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
  

20. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแค- 
ป้าช้าบ้านหนองแค ม.2 
 
  

198,000.00 

 

กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
480 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง 
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยา
คาร) 
 
  

397,900.00 

 

กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
  

22. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ชุมพล-หนองกุง 
 
 
  

49,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร เฉพาะช่วงที่
ชำรุดเสียหาย ปริมาตร
ลูกรัง 433 ลบ.ม. 
  

23. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน 
สายคำเจริญ ซอย 14 
 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
130 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ตาม แบบ 
คต.-01 
  

24. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
หมู่บ้าน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 
 
  

347,600.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
  

25. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญชูร่วม 
สุข บ้านนาสมบูรณ ์
 
  

149,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
259 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
  

26. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายขาม
พัฒนา- ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 22 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
140 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ตาม แบบ 
คต.-01 
  

๒๗. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สาย บ้านชุมพล-หนองโข่ย 
 
 
  

348,000.00 กองช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 
 
 
  

เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 20 ต้น 
หม้อแปลง 30 KVA 1 ชุด 
ระยะ ทางรวม 1,040 
เมตร 
  

๒๘. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ขุดลอกหนองโข่ย บ้านหนองโขย่ 
หมู่ที่ 6 
  

359,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 
 - เพื่อปรับปรุงไม่ให้มีความ
ต้ืนเขิน 
  

ขนาดกว้าง 72 เมตร ยาว 
72 เมตร ลึก 4.50 เมตร 
  

๒๙ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ก่อสร้างร้ัวรอบที่สาธารณะ 
หนองบะกลาง ม.1  

293,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธาณะ 
 
  

สูง 1.50 เมตร ความยาว
ร้ัว 922 เมตร 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3๐. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ต่อเติมที่ทำการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลค้อใต้  

282,000.00 กองช่าง 
-เพื่อให้มีสถานที่รองรับการ
บริการประชาชนเพียงพอ 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
10.50 มตร สูง 2.50 
เมตร 
 
  

3๑. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

30,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับติดยา
เสพติด  
-ป้องกันปัญหายาเสพติด  

100 คน 
 
  

3๒. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

จัดทำเว็บไซต์ อบต. 
 
 
  

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลค้อใต้ แก่ประชาชน  

1 เว็บ 
 
 
 
  

3๓. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 

27,908.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้น และเป็นการ
ให้บริการประชาชน 

2 คร้ัง/ป ี
 
  

3๔. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

อบรมป้องกันและระงับอัคคีภยั 
 
  

60,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน 

50 คน 
 
  

3๕. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล 
  

27,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในตำบล - เพื่อให้การกำจัด
ขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 

10 หมู่บ้าน 
 
  

3๖. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้าน ค้อ
ใต้ ม.1 
  

65,000.00 กองช่าง 
- เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม
ให้มีความแข็งแรง 
  

ขนาดกว้าง 4.70 เมตร 
ยาว 13 เมตร 
  

๓๗. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
อำนวยความสะดวกร่วมงาน รัฐ
พิธ ี
  

๒๐,๐๐0.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาติ 

ตามแนวนโบบาย และ
หนังสือสั่งการฯ 
 
  

๓๘. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ 
  

142,000.00 กองช่าง 
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของข้าราชการ 
  

2 หลัง 
 
  

๓๙. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
รายได้โดยการจัดทำ ปรับข้อมูล 
แผนที่ภาษี 

150,000.00 กองคลัง 
-เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีให้เป็นปัจจบุัน 
  

10 หมู่บ้าน 
 
  

๔๐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสระแดง- 
วังบักตู้ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
199 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
 
 

๔๑ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน คำเจริญ 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ คต.-01 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๔๒ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้านหนองโข่ย 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
37 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตาม แบบ คต.- 01 
-ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

๔๓ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้านท่าวัด 
 
 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐    ตร.ม. 
 

๔๔ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบุญชู
ร่วมสุข 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๙๙ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๙๖     ตร.ม. 
 

๔๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาม-
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐    ตร.ม. 

๔๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองแค-ปา่ช้าสาธารณะ บ้าน
หนองแค ม.๒ 
 

๙๙๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๖๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๔๔๐ ตร.ม. 

๔๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในตำบลค้อใต้ บ้านขาม ม.๓ 
 
 

๒๔๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในตำบล พื้นที่ 
๓๖๖.๙๖ ตร.ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

๔๘ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาม-
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
 
 

๔๐๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๔๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๘๐    ตร.ม. 

๔๙ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย
เรียบหนองบองใหญ่ บ้านขาม ม.
๓ 
 

๙๑,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๓ เมตร หนา 0.15 
เมตร     หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๔๘ ตร.ม. 

๕๐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางสระ
แดง-วัดใหม่บ้านหนองกุง บ้าน
ชุมพล ม.๔ 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๔๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๒๕    ตร.ม. 

๕๑ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน คำเจริญ ม.๕ 
 
 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๔๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗๒๕ ตร.ม. 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๕๒ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า
วัด-ชุมพล บ้านท่าวัด ม.๗ 
 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๘๐ ตร.ม. 

๕๓ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบุญชู
ร่วมสุข 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๑๔ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๔๙ ตร.ม. 

๕๔ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย
สุขพัฒนา ๒ บ้านขามพัฒนา   ม. 
๙ 
 
 
 

๑๖๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๘๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๕๕ ตร.ม. 
 

๕๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางขาม
พัฒนา-ดอนป่าก้าว บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 
 
 

๓๓๓,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๑ เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๘๔ ตร.ม. 

๕๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสว่าง
พัฒนา ๑ บ้านค้อใต้ ม.๑ 
 
 

๒๐๒,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ถนน  
 
 

ขนาดกว้าง ๐.๖๔ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. ยาว ๙๑ ม. 
พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ 
บ่อ 

๕๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิว
ดินขนาดกลาง บ้านหนองโข่ย  
ม. ๖ 
 

๒,๒๑๙,๐๐๐ กองช่าง 
-เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาการข าด
แคลนน้ำในการอุปโภค 
 

ประปาผิวดินขนาดกลาง 
 
 

๕๘ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ขุดลอกหนองแค บ้านหนองแค 
ม.๒ 
 

๔๘๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ ำ ใน ก าร อุป โภ คแ ล ะท ำ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง ๓๔ ม. ยาว 
๑๑๘ ม. ลึก ๓ ม. 
 

๕๙ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้านท่าวัด 
ม.๗ 
 
 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำทำการเกษตร 
 
 

ขนาดกว้าง ๑๔ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. ลึก ๒ ม. พร้อม
ปรับปรุงสันฝาย สงู ๑ ม. 
 

๖๐ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้าน
ค้อใต้ ม.๑ 
 

๙๖,๕๐๐.๐๐ กองช่าง 
-เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาการข าด
แคลนน้ำในการอุปโภค 
 

ระบบประปา ๑ แห่ง 
 
 

๖๑ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้าน
ชุมพล ม.๔ 
 

๔๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
-เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาการข าด
แคลนน้ำในการอุปโภคและทำ
การเกษตร 

ระบบประปาภูเขา ๑ แหง่ 
 

๖๒ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ขดุลอกหนองบะกลาง บ้านค้อใต้ 
ม.๑ 
 

๑,๘๒๖,๐๐๐ กองช่าง 
-เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาการข าด
แคลนน้ำในการอุปโภคและทำ
การเกษตร 

ดินขุดไม่น้อยกว่า 
๓๐,๖๗๗.๔๕ ลบ.ม. 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๖๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้าน
โทคโน โลยีสารสนเทศ  DLTV 
ศพด. ขามพัฒนา 

๓๐,๗๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
-เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กๆ 
 

DLTV จำนวน ๑ เคร่ือง 
 
 

๖๔ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้ าน
ขาม-ตำบลหนองหลวง บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 
 

๔,๙๔๙,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่ อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๗๔๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร ตาม หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘,๗๐๐ ตร.ม. 

๖๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้ าน
ขาม -แยกท างหลวงแผ่ น ดิน
หมายเลข ๒๒ บ้านขามพัฒนา ม.
๙ 

๗,๒๕๕,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่ อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร ตาม หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. 

๖๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
โคกกลาง-ดอนป่าก้าว บ้านขาม
พัฒนา ม.๙ 
 

๓,๐๑๗,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่ อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๑๕ เมตร หนา 0.15 
เมตร ตาม หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,๐๖๐ ตร.ม. 

๖๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
 
 
 

๘๕๔,๐๐๐.๐๐ สำนักปลัด 

-เพื่ อ ให้การปฏิบั ติราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

รถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ 
คัน 
 
 

๖๘ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองแค-ปา่ช้าสาธารณะ บ้าน
หนองแค ม.๒ 
 
 

๙๙๙,๐๐๐.๐๐ 
 

กองช่าง 
 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 
 (3)  สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –

2564 
1. ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดาเนินโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 – 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา 
เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้นั้น ผล 
ท่ีได้รับมีดังนี้ 

1. ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้น 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียชีพทุกคน 
5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
7. ไม่พบปัญหาไข้เลือดออก 
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
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10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
12. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ด้วยความสะดวก 
13. สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมาย 
14. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มีอิสระในการบริหารการเงิน ทำให้เกิดความ คล่องตัวในการบริหารจัดการ 
15. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส  ส่งผลดีต่อ

การบริหารงาน 
16. ด้านการเมืองการบริหาร : ระบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มีความเข้มแข็ง การบริหารงบประมาณ

ส่วนใหญ่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ก่อนดำเนินการ 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน มีดังนี ้
1. ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ 
1. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
2. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เส้นทางคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น 
2. ผลกระทบ 
      ในการดำเนินงานของประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2564 

สามารถดำเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการได้ปานกลาง ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้น ดังนี้ 

1. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวของบ้านเรือนไปอาศัยตามหัวไร่ ปลายนาเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้การ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงต่ำ ตลอดจนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่ท่ัวถึง 

2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ 

3. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกหมู่บ้านทำให้การ 
ระบายน้ำจึงไม่ดีเท่าท่ีควร และผลกระทบทำให้น้ำท่วมขัง 
 

(4) สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2564 

ปัญหา 
1) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายท่ีออกมาใหม่ เท่าท่ีควร  
2) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีจะสามารถดำเนินการได้ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
4) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 

อุปสรรค 
1) ระเบียบ กฎหมายท่ีไม่มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าท่ี 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแกไ้ขปัญหา 

และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด 
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แนวทางการแก้ไข 
1) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือควรจะ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ 
2) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

 3) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น อย่าง
ต่อเนื่อง 

(5) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
1. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอนสลับซับซ้อน 
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและ 

บางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

(6) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น 
4) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลด

ปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม ่
************************************ 

 

 


