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ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2559  ข้อ 4  และข้อ 17 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่1/2562  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับแล้ว 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง  
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17(4)และข้อ24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  
จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   14  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)      
(นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

 



ค าน า 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึน้ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการ
จัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1   ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นต า บลด งมะ ไฟ   เ ดิ ม เป็ น สภาต า บลซึ่ ง แ ยกออกจ ากต า บลด งมะ ไฟ  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ตามประกาศปฏิวัติ ฉบับที่  
๓๒๖  ยกฐานะเป็นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  เมื่อวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ง  
ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙   

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เป็น อบต.ขนาดกลาง ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดศรีสะอาด ซึ่งได้
มอบที่ดินให้ใช้เป็นสถานที่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาต าบลดงมะไฟ ที่ตั้งเลขที่  ๔๔๔ หมู่ที่  ๑๑  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา 
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อคร้ังเป็นสภาต าบล และได้ปรับปรุงเป็นอาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ  โดยงบประมาณโครงการพัฒนาต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐และในปีงบประมาณ 2550  
สภามีมติให้สร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ถนนสายดงมะไฟ-โนนสมบูรณ์ มีพื้นที่ปกครองในความรับผิดชอบ
ประมาณ 78  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน 

 
เนื้อที่ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอเมืองสกลนคร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนครและ
ที่ว่าการอ าเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 10  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ  จรดเขต  เทศบาลเมืองสกลนคร 
  ทิศตะวันออก จรดเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย อ.เต่างอย และ  

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน   อ.เมืองสกลนคร 
  ทิศใต้  จรดเขต    องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  อ.เต่างอยและเทือกเขาภูพาน  
  ทิศตะวันตก จรดเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ. เมืองสกลนคร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
๑ บ้านดงมะไฟ 10 
๒ บ้านโพนกา้งปลา 4 
๓ บ้านดงขวาง 3 
๔ บ้านเมืองสกลนคร 1 
๕ บ้านนากบัแก้ 2 
๖ บ้านเหลา่นกยูง 6 
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๗ บ้านหนองไผ่ 8 
๘ บ้านโพนแดง 9 
๙ บ้านดงน้อย 5 

๑๐ บ้านโนนสมบูรณ ์ 12 
๑๑ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา    7 
๑๒ บ้านหนองไผ่ 11 

 

  
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพทางภูมิประเทศของต าบลดงมะไฟพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีเพียงบางส่วนที่เป็นเนนิเขาสภาพดินจะเป็นดิน
ร่วน  ดินร่วนปนทราย  พืน้ที่เหมาะส าหรับการเกษตร 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศ  เปน็มรสุม  มี  3  ฤดู 
ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่   กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 



3 

 

ฤดูฝน    เร่ิมตั้งแต่   มิถุนายน – กนัยายน 
ฤดูหนาว   เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม – มกราคม 

1.4   ลักษณะของดิน 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเพียงบางส่วนที่เปน็เนินเขา สภาพดินจะเปน็ดินร่วน ดินร่วน  

ปนทราย  พื้นที่เหมาะส าหรับการเกษตร 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง 
ต าบลดงมะไฟแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมูบ่้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้งหมด  ได้แก ่
หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ บ้านดงมะไฟ นายธงชัย  ไชยปัญหา ผู้ใหญ่บ้าน 093-3941434 

๒ บ้านโพนกา้งปลา นายแสงทวี  ลทีนทา ผู้ใหญ่บ้าน 0863372895 

๓ บ้านดงขวาง นายอุดร  อุ่มภูธร ผู้ใหญ่บ้าน    0819559719 

๔ บ้านนาแก นายองอาจ   พนักง ผู้ใหญ่บ้าน 0981490574 

๕ บ้านนากบัแก้ นางประหยัด  ลีทนทา ผู้ใหญ่บ้าน 0892823664 

๖ บ้านเหลา่นกยูง นายเทวี  พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 084-5187579 

๗ บ้านหนองไผ ่ นายพงษ์เพชร อ่อนจงไกร ผู้ใหญ่บ้าน 090-0235040 

๘ บ้านโพนแดง นายวลิัย   ลาสแดง ผู้ใหญ่บ้าน 080-4217498 

๙ บ้านดงน้อย นายเทิม  บลี ี ผู้ใหญ่บ้าน 088-3023176 

๑๐ บ้านโนนสมบูรณ ์ นายรัตน ์  ตะสายวา ผู้ใหญ่บ้าน 0895975198 

๑๑ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา    นายประสิทธิ์ วงศ์เตชะ ก านันต าบลดงมะไฟ 0990698560 

๑๒ บ้านหนองไผ ่ นายสมคิด ชาภูค า ผู้ใหญ่บ้าน 0872160646 

 2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือก้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  

เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2556 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน 7,251 คนและมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน 5,566 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.77 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2556 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน 7,239 คนและมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ จ านวน 5,557  คน คิดเป็นร้อยละ 76.77    
 การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 
18 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 ข้อ 18 และข้อ 22 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  
10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จึงประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลื อกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
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 1)  เขตเลือกตั้งที่ 1  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 1 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 1 
 2)  เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 2 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 2 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 2 
 3)  เขตเลือกตั้งที่ 3  หน่วยเลือกตั้งที่ 1ได้แก่ หมู่ที่ 3 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 3 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 
 4)  เขตเลือกตั้งที่ 4  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 4 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด  หมู่ที่ 4 
 5)  เขตเลือกตั้งที่ 5  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 5 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 
 6)  เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 6 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 
 7)  เขตเลือกตั้งที่ 7  หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 7 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 7 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 
           8)  เขตเลือกตั้งที่ 8  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 8 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 8 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 8 
 9)  เขตเลือกตั้งที่ 9  หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 9 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 9 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 
 10)  เขตเลือกตั้งที่ 10 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 10 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 10 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 
 11)  เขตเลือกตั้งที่ 11   หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 11  ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 11 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัดศรีสะอาด หมู่ที่ 11 
 12)  เขตเลือกตั้งที่ 12  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 12 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 12 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
ข้อ 18 และข้อ 22 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 
2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556จึงประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 



5 

 

1)  เขตเลือกตั้งที่ 1  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 1 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 1 
 2)  เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 2 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 2 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 2 
 3)  เขตเลือกตั้งที่ 3  หน่วยเลือกตั้งที่ 1ได้แก่ หมู่ที่ 3 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 3 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 
 4)  เขตเลือกตั้งที่ 4  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 4 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด  หมู่ที่ 4 
 5)  เขตเลือกตั้งที่ 5  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 5 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 
 6)  เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 6 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 
 7)  เขตเลือกตั้งที่ 7  หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 7 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 7 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 
           8)  เขตเลือกตั้งที่ 8  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 8 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 8 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัด หมู่ที่ 8 
 9)  เขตเลือกตั้งที่ 9  หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 9 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 9 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 
 10)  เขตเลือกตั้งที่ 10 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่ หมู่ที่ 10 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 10 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 
 11)  เขตเลือกตั้งที่ 11   หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 11  ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 11 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาวัดศรีสะอาด หมู่ที่ 11 
 12)  เขตเลือกตั้งที่ 12  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 12 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       
               หมู่ที่ 12 ยกทั้งหมู่บ้าน  
     ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 
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3.  ประชากร 
3.1ประชากร 

 จ านวนประชากรและครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ มีประชากรทั้งสิ้น  10,698  คน แยกเป็น ชาย 5,307   คน หญิง  5,391 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 137 คน/ตารางกิโลเมตร  และมีครัวเรือน
ทั้งสิ้น 3,287 ครัวเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ 
 หมายเหตุ : ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมะไฟ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

ที่ 

 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ป)ี     

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖o พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บ้านดงมะไฟ 489 469 494 472 504 480 512 486 518 492 518 494 
2 บ้านโพนก้างปลา 522 510 526 516 531 525 536 531 541 535 541 535 
3 บ้านดงขวาง 317 529 321 333 324 337 527 344 330 346 330 346 
4 บ้านนาแก 692 736 707 745 711 755 717 764 729 776 730 770 
5 บ้านนากับแก้ 523 561 518 555 512 552 508 550 504 550 503 550 
6 บ้านเหล่านกยูง 366 375 365 376 364 373 362 371 361 371 360 369 
7 บ้านหนองไผ่ 566 562 566 561 564 559 562 557 559 555 553 553 
8 บ้านโพนแดง 403 411 401 410 401 409 399 409 399 408 399 407 
9 บ้านดงน้อย 193 198 192 198 191 196 191 194 191 192 192 191 

10 บ้านโนนสมบูรณ์ 249 216 252 220 254 223 255 225 258 225 258 225 
11 บ้ านดงมะไฟประชา

พัฒนา 
601 613 606 621 616 629 622 634 631 649 631 649 

12 บ้านหนองไผ่ 297 308 296 307 296 306 295 305 293 304 292 302 
รวม 5,218 5,488 5,244 5,314 5,268 5,344 5,486 5,370 5,314 5,403 5,307 5,391 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ (ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562) 
ประชากร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ช่วงอายุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
จ านวนประชากรเยาวชน 1,176 1,107 1,178 1,111 อายุต่ ากว่า 18 ป ี
จ านวนประชากร 3,535 3,615 3,528 3,612 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 610 701 622 712 อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 5,321 5,423 5,328 5,435  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลดงมะไฟ ณ วันที่ 
10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 3.3 ประชากรผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะไฟ (ปี พ.ศ. 2561และปี 2562) 
ประชากร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
จ านวนผู้สูงอายุ 610 701 622 712 
จ านวนผู้พิการ 100 86 100 86 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 13 12 14 11 

รวม 723 799 736 809 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลดงมะไฟ ณ วันที่ 
10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
จ านวนสถานศึกษาในเขตพืน้ทีต่ าบลดงมะไฟปีการศึกษา 2562 พบว่ามีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
อนุบาล 2 7 8 15  
อนุบาล 3 9 6 15  
ป.1 11 9 20  
ป.2 11 8 19  
ป.3 10 7 17  
ป.4 5 2 7  
ป.5 13 3 16  
ป.6 9 5 14  
ม.1 12 8 20  
ม.2 6 4 10  
ม.3 12 12 24  

รวม 105 72 177  
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โรงเรียนนาแก ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

อนุบาล 2ฃ1 6 8 14  
อนุบาล 2 6 5 11  
อนุบาล 3 10 8 18  
ป.1 6 4 10  
ป.2 6 6 12  
ป.3 7 6 13  
ป.4 8 5 13  
ป.5 3 1 4  
ป.6 2 1 3  

รวม 54 44 98  
 
โรงเรียนบ้านโพนก้างปลา ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
อนุบาล 2 9 6 15  
อนุบาล 3 4 4 8  
ป.1 7 4 11  
ป.2 5 3 8  
ป.3 4 6 10  
ป.4 7 4 11  
ป.5 5 10 15  
ป.6 6 2 8  

รวม 47 39 86  
 

โรงเรียนบ้านดงขวาง  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
อนุบาล 2 6 - 6  
อนุบาล 3 5 3 8  
ป.1 2 2 4  
ป.2 3 4 7  
ป.3 7 2 9  
ป.4 5 2 7  
ป.5 3 6 9  
ป.6 2 5 7  

รวม 33 24 57  
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โรงเรียนบ้านนากับแก้ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

อนุบาล 2 8 2 10  
อนุบาล 3 6 6 12  
ป.1 5 4 9  
ป.2 9 5 14  
ป.3 4 4 8  
ป.4 1 1 2  
ป.5 4 6 10  
ป.6 2 - 2  

รวม 39 28 67  
โรงเรียนบ้านหนองไผ  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ชั้น/ป ี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
อนุบาล 2 12 11 23  
อนุบาล 3 9 8 17  
ป.1 15 8 23  
ป.2 13 12 25  
ป.3 16 12 28  
ป.4 12 12 24  
ป.5 13 12 25  
ป.6 13 10 23  
ม.1 15 14 29  
ม.2 11 12 23  
ม.3 11 10 21  

รวม 140 121 261  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจ านวน  3  แห่ง คือ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ 33 26 59  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ 10 9 19  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ ่ 21 22 43  

รวม 64 57 121  
บุคลากร/ครู/อาจารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ 1 3 4 ครู 2  คน เป็น 

ข้าราชการ 2  คน ลูกจ้างตามภารกิจ 1 คน  
พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้  2 2 พนักงานจ้างทั่วไป 2 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ ่  4 4 ครู 2 คน เป็น 

ข้าราชการ 2 คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ         1 คน  
พนักงานจ้างเหมาบริการ  1 คน 

รวม 1 9 10  
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 4.2 สาธารณสุข 

       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ประจ าหมูบ่้าน  จ านวน  ๒ แห่ง 
       -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   จ านวน  ๑๒ แห่ง 

4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตพื้นที่การปกครองต าบลดงมะไฟ ไม่มีเหตุการณ์ทางอาชญากรรม  เพราะประชาชนอยู่ร่วมกันเหมือนพี่
เหมือนน้อง  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4.4  ยาเสพติด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จะอุดหนุนส่วนราชการเปน็ค่าอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ  ยาเสพติด
อ าเภอนาแก (ศตส.อ าเภอนาแก) เพื่อควบคุมสถานการณป์ัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  และจัดโครงการแข่งขันกีฬา
ต าบล (กีฬาตา้นยาเสพติด)  ซึ่งจะตั้งเป็นคา่ใช้จา่ยในข้อบัญญัตทิุกปี 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

ที่ ประเภท งบประมาณ อบต.
(คน) 

งบถ่ายโอน(คน) จังหวัดจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 1,334 - 

2 เบี้ยคนพิการ - 186 - 

3 เบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ - 25 - 

 รวม - 1,545 - 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ณ วนัที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

-  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๒๓  (สกลนคร – อ.เมืองสกลนคร) เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่าง 
   ชุมชนเมืองสกลนครกับอ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ทางหลวงแผน่หมายเลข ๒๒๓ 
   ตอนเลี่ยงเมือง 
  -  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๔๐๙๕    (บ้านเมืองสกลนคร – บ้านดงมะไฟ) 

-  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๒๓๙   (สกลนคร – อ.เต่างอย) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผน่ดิน 
                          หมายเลข ๒๑๓ เขตอ าเภอเมืองสกลนครกับอ าเภอเต่างอย เป็นเส้นทางสายส าคัญภายใน 
                          ต าบล    ๑  สาย  ระยะทาง      ๒๘     กิโลเมตร 
  -  ถนน รพช. สายบา้นพะเนาว์ – โพนยางค า  ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๔    กิโลเมตร 
  -  ถนน รพช. สายบา้นเมืองสกลนคร – โพนกา้งปลา   ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๐   กิโลเมตร 
 5.2 การไฟฟ้า 
  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีระบบการไฟฟา้ขยายทั่วทั้งต าบล  ท าให้ประชาชนมสีิ่งอ านวย
ความสะดวก  คือ เครื่องใช้ไฟฟา้ต่างๆ ครบทุกครัวเรือน 
 5.3  การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีประปาหมู่บา้น จ านวน 12 แห่ง คือ 
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1 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 
2 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 
3 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 3 
4 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 
5 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 
6 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 
7 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7 
8 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 8 
9 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 
10 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 
11 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11 
12 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 12 

 5.4  โทรศัพท์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟจะติดตัง้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในส านักงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสกลนคร มีที่ท าการไปรษณีย์จงัหวัด
สกลนคร จ านวน  1  แห่ง ประชาชนจึงได้รับความสะดวกในการสื่อสารและขนส่งตา่งๆ 
6.  ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1  การเกษตร   
  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ซึ่งท านาได้ปีละ 1 คร้ัง  
คิดเป็นร้อยละ 55.04 มีอาชีพรอง คือ ท าสวนยางพารา  นอกจากนั้นยงัมีการปลูกพืชผักสวนครัวและรับจ้างทั่วไป 
 6.2  การประมง 
  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ไม่ประกอบอาชีพประมงเนื่องจากสภาพพืน้ที่ไม่เหมาะสม แต่
เลี้ยงปลาตามครัวเรือนไวส้ าหรับประกอบอาหารในครัวเรือน หรือบางครั้งก็น าไปขายภายในชุมชนเทา่นัน้ 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะเลี้ยง วัว ควาย ครัวเรือนละไม่เกิน 2-5 ตัวเพื่อขายภายใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเท่านัน้ 
 6.4  การบริการ 

- โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน    12   แห่ง   
- ปั้มน้ ามัน       ๖   แห่ง 
- ปั๊มหลอด      ๖ แห่ง  
- ศูนย์สาธิตการตลาด       ๓   แห่ง  
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    ๖   แห่ง 
- โกดังพักสินค้า     1 แห่ง (เคร่ืองดื่มคาราบาวแดง) 
- โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)    3 แห่ง 
- ห้องเช่า                ๑๐ แห่ง 
- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   24 แห่ง 
- ร้านอาหาร                10 แห่ง 
- ฟาร์มหมู         ๒ แห่ง   
- อู่ซ่อมรถ               ๑๗ แห่ง 
- ร้านขายยา                2 แห่ง 
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6.5  การท่องเที่ยว 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีพืน้ที่ติดกบัเทือกเขาภูพาน  จึงมสีถานที่ท่องเที่ยว 

ตามธรรมชาติ  ดงันี ้
สถานที่ท่องเที่ยว 

     
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6.6  อุตสาหกรรม 

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  แบ่งการปกครองออกเป็น 12  หมู่บ้าน  ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน    12   แห่ง   
- ปั้มน้ ามัน       ๖   แห่ง 
- ปั๊มหลอด      ๖ แห่ง  
- ศูนย์สาธิตการตลาด    ๓   แห่ง  
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    ๖   แห่ง 
- โกดังพักสินค้า     1 แห่ง (เคร่ืองดื่มคาราบาวแดง) 
- โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)    3 แห่ง 
- ห้องเช่า               ๑๐ แห่ง 
- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   24 แห่ง 
- ร้านอาหาร    10 แห่ง 
- ฟาร์มหมู         ๒ แห่ง   
- อู่ซ่อมรถ               ๑๗ แห่ง 
- ร้านขายยา      2 แห่ง 
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6.8  แรงงาน 
  จากผลสรปุการจัดเก็บข้อมูลความจ าเปน็พื้นฐาน ปี 2561 ระดับต าบล หมวด 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมี
งานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชีว้ดั ดังนี้ 

1. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม  มีอาชีพและมีรายได้                          จ านวน       2,116  คน 
2. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป  มีอาชีพและมีรายได้                 จ านวน     712  คน 
3. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไมน่้อยกว่าคนละ  38,000 บาทต่อปี จ านวน       2,920  ครัวเรือน 
4. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                จ านวน       3,260  ครัวเรือน 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 98%  ศาสนาคริสต์ 
1% และศาสนาอ่ืนๆ 1% 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  (1)  งานประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12) 
  (2)  งานสงกรานต์/วนัผู้สงูอายุ (เดือนห้า) 
  (3)  งานประเพณีแห่น้ าแห่ไฟ  
  (4)  งานประเพณฮีิต12 คอง 14 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลดงมะไฟไดส้บืทอดและรักษาภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญไว้ คือ ทอผ้าพืน้เมือง-   
ผ้ามุก ปลูกยางพารา  จักสานไม้ไผ่ ทอแห เลี้ยงไหม  

ภาษาถิ่น  
ประชาชนในต าบลดงมะไฟ  แบง่ภาษาพดูออกเป็น ดังนี้ 
ภาษาลาวย่อ ประชาชนที่ใช้ คือ หมู่  2,4,5,9,10 โดยอพยพมาจากประเทศลาว           
ภาษาภูไท ประชาชนที่ใช้ คือ หมู่ 6,7,8,12  อพยพมาจากประเทศลาว เมืองซาลาวนั  
ภาษาลาวกะเลิง ประชาชนที่ใช้ คือ หมู่ 1 ,3 และหมู่ 11 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ของต าบลดงมะไฟ คือ ผ้าขาวมา้ ,ผ้าห่ม,ผา้มัดหมี่ 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า  

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
ที่ตั้ง 

หมู่ที่ บ้าน 
1 หนองแวง 1 ดงมะไฟ 
2 หนองนกยูง, ล าห้วยเตย 2 โพนก้างปลา 
3 หนองมันปลา, ห้วยซัน, หนองกระยัง 3 ดงขวาง 
4 หนองนางตน้, หนองกุดฟ้าฝา่, ห้วยเดียก,  

ห้วยศรีวิชา 
4 เมืองสกลนคร 

5 ห้วยเรือ, ห้วยเตย, ห้วยคัน 5 นากับแก ้
6 ห้วยปุ๊, หนองโศก, หนองผักบุ้ง 6 เหล่านกยูง 
7 ห้วยด่านบว่ง, หนองไผ่, หนองค าผักกูด 7 หนองไผ ่
8 หนองกระจาก, หนองปลากระเดิด, หนองตาเฒ่า 8 โพนแดง 
9 ห้วยเรือ 9 ดงน้อย 

10 หนองแวง, บึงผาแตก, ล าห้วยเตย 10 โนนสมบูรณ ์
11 หนองสิม, หนองนกแซว, หนองมะหัด 11 ดงมะไฟประชาฯ 
12 หนองก าแฮด 12 หนองไผ ่
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 8.2  ป่าไม ้
  ลักษณะปา่ในเขตพื้นทีต่ าบลดงมะไฟ จะมลีักษณะแตกตา่งกันไปตามสภาพพืน้ที่  ไม่มปี่าที่เป็นประเภท
เดียวกันเป็นแนวต่อเนื่อง  แต่จะผสมผสานกันและสลบักันไปไม่แน่นอน  สภาพปา่ส่วนใหญ่จะเป็น ปา่เบญจพรรณ 
 8.3  ภูเขา 

สภาพทางภูมิประเทศของต าบลดงมะไฟ พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีเพียงบางส่วนที่เป็นเนนิเขา 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้ คือ วัดถ้ าชา้งและหนองปูต่า 
9.  อื่นๆ  
  ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ฝ่ายการเมือง  

1. นายทรัพยส์ิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
2. นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
3. นายรวม        แก้วมะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
4. นายเอกลักษณ์  ภูดวงจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จ านวน 22  คน 

1. นายพิทักษ ์ พิมพ์ภูค า ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ 5) 

2. นายทัศนา จูมสีสิงห์ รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่4) 
3. นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภา (ปลัด อบต.) 
4. นายอดิศัย พิมพ์ภูค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
5. นางวไิลรัก  ศรีวิไล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
6. นายส ี บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
7. นายบุญธาต ุ บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
8. นายถวิล ค าชมภ ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
9. นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5 
10 นายเฉลียว วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 
11 นายประกาศ ผาลือค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 
12 นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 
13 นายสุริยัต ิ ดงจ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
14 นางสุขใจ ละจันทร์ล ี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
15 นายประวาล เดชพันนา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
16 นายถนอม นามตาแสง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
17 นายวชิัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
18 นางนิตยา พีระธรรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
19 นายศุภกิจ วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
20 นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
21 นายน าชัย อ่อนจงไกร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12 
22 นายนิรุด นามวงศช์ัย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12 

   หัวหน้าพนักงานส่วนต าบล  จ านวน     ๒ คน 
                       ๑.  นายไพโรจน์ พลธิราช            ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล ระดับกลาง 
                       ๒.  นางวัชร ี   จามน้อยพรหม       รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น 
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 ต าแหน่งในส านักงานปลดั    จ านวน    14   คน 
   1.    นายอดุลย์  เวียงสมทุร หัวหน้าส านักปลัด  อบต.  ระดบัต้น 
   2.    นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   3.    นางสาวเกตุวดี  อุปพงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
   4.    นางสิริกานดา  ลาวงศ์เกิด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
   5.    นายสมณะ     รตินรภัทร นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
   6.   นายประกาศิต  พันธรักษ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
   7.    นายอุไทย      เครือบุดด ี       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   8.    นางสาวสาริกา  สนิทกลาง      นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
   9.    นางธมน  ชาตะวราหะ  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่ันทึกข้อมูล 
   10.  นายยุพชัย    คุณปัญญา  คนตกแต่งสวน (พนักงานจา้งทัว่ไป) 
   11.  นางทองม้วน   หมืน่สุข  ภารโรง (พนักงานจา้งทัว่ไป)     
   12.  นายโฉมชาย    ค าบอน  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีป่้องกันฯ (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 
   13.  นายนพดล   ดงภูยาว  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
   14.  นายสวรรค์   ดงภูยาว  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
   15.  นายอนุรักษ์  สีทนทา  พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ต าแหน่งในกองคลัง  จ านวน      6       คน 
   1.  นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา  ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับตน้ 
   2.  นางวารุณี  ศรีสงคราม  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 
   3.  นางประใจ  ค าบอน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
   4.  นางเบ็ญจมาภรณ์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
   5.  นางสาววณียา  ชาภูค า        ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พสัดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
   6.  นางวนดิา  ดวงศรีจันทร ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน 6    คน 
  1.  นายภัคพงษ์  ธารชัย  ผู้อ านวยการกองชา่ง  ระดบัต้น 
  2.  นายชุมศักดิ์  แสนนาม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
  3.  นายทรงศักดิ์  แสนอุบล  นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 
  4.  นายอภิเชษฐ  ศรีมุกดา  ผู้ช่วยช่างส ารวจ (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 
  5.  นายยันยงค์  ม่อมพะเนาว ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้(พนักงานจ้างภารกิจ) 
  6.  นางเยาวเรศ  วงค์เตชะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ต าแหน่งในกองการศึกษา ฯ   จ านวน 11       คน 
  1.  นางสาวจิตติมา  วิโย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับตน้ 
  2.  น.ส.อ้อมใจ  สุรินทะ  นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 
  3.  น.ส.เพชรดา  ศรีมุกดา  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ  จ านวน  3  คน คือ 
  1.  นางสาวนวลจันทร์  วงศ์เตชะ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

2.  นางรุ่งนภา  วงศ์เตชะ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
            3.  นายสมพงษ์  บาลวงศษ์า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  จ านวน  3  คน คือ.  
  1.  นางไพบูลย์  อ่อนจงไกร  ครูดูแลเด็ก 
  2. นางสาวปราณี  ยะพลหา ครูผู้ดูแลเด็ก 
           3.  นางยุวาลี    พงแสงสุ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้  จ านวน  2  คน คือ. 
1. นางสาวรัตติกร  แก้วอุดร    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ้างเหมาบรกิาร) 
2. นางสาววิภาลักษณ์ ทีคอโงน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ้างเหมาบรกิาร) 

             ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม    จ านวน     3   คน 
1. นายกิตติพงษ์   ด่านลาพล        ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม  ระดับต้น 
2. นางกาญจนา  วงศ์มีแก้ว   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
3. นางสาวนันทวรรณ  วงค์เตชะ   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พฒันาชุมชน 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
สาระส าคัญ 
 ๑. ความมั่นคง 
    ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุ กระดับ  ทั้ งระดับประเทศ สั งคม ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล และมีความมั่ นคงในทุ กมิติ                     
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  ๑.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๑.๓ สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
  ๑.๔ ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
๒. ความมั่งค่ัง 

  ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อม
ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทัง้การคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
  ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓. ความย่ังยืน 
        ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
        ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
        ๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน                     
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
       ๓.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
 ๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 ๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจ 
และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 ๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
 ๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน 
แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  
 ๕) พัฒ นาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมื อระหว่างประเทศทุ กระดับ  รักษาดุ ลยภาพ                   
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ ามช าติ  ลดผลกระท บจากภั ยก่ อการร้ าย  และ เส ริม ส ร้ า งความมั่ น ค งท าง เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ                        
และไซเบอร์  
 ๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง และ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  
 ๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า  
 ๘) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหารจัดการที่
ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  -  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มี
ความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทกุระดับ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
  -  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
  -  พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
 ๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ภาคเกษตร  
  - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
  - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
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  - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
  - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
      -พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

  ภาคอุตสาหกรรม  
      -พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

  ภาคบริการ 
                 -สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
                 -ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
                 -ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  
พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 

                        - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และ
รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆและมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน                     
ของประเทศ  

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง               
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเส ริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   

และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ                  
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน  

- พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง                           
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

- พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่                   
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
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อนาคต มีระบบรางเชื่ อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่ วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง 
  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ 
ภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่  อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่ าร้อยละ 3                     
โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่ งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ                      
เพิ่มจ านวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้ง
ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน  

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา                 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน           
ด้ านอาหาร ด้ านสิ่ งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภั ยพิ บั ติ ในรูปแบบต่ างๆ รวมทั้ งการป้ องกันภั ย                                     
ในทุกรูปแบบ  

- ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง                     
กลุ่มอ านาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 

- เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน                  
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือ                   
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย์  
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- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ใน
ครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) วัยรุ่น/นักศึกษา 
(๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ  
 ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  
 ๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  
 ๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ 
ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น และมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๑ ) การสร้า งความมั่ น ค งและการลดความ เหลื่ อมล้ าท างด้ าน เศรษฐกิ จและสั งคม  โดยสร้ า ง                    
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ                      
ขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรม                           
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
 ๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ 
กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ การ
ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬา เพื่อสุขภาพ  
 ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
 ๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง ของชุมชน โดยการ
ฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม 
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 ๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ ของสื่อมวลชน มี
การปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
เข้มงวด  
  -  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและ
ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์  
  -  วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
  -  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  -  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่ง
ชะลอน้ าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า และการ
พัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กร
และกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
  -  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  -  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
  -  ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  -  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน อย่ างถูกต้อง
และต่อเนื่อง  
 ๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -  พัฒ นาพื้ นที่ อุตสาหกรรมหนาแน่น ให้ เป็น เมืองอุตสาหกรรมนิ เวศต้นแบบ และบรรจุ                       
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่  
  -  สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ
พัฒนา  
  -  เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสีย  
  -  เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
  -  พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อย่าง
สมดุลและยั่งยืน  
 ๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  -  ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
  -  เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  -  ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  -  ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ของธุรกิจ  
 ๕) ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
  -  จั ด ให้ มี ภ าษี และค่ าธรรม เนี ยมส า ห รับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม                      
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
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                 -  ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
  -  ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องค์กร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  -  ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  
  -  ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  
  -  มุ่ ง เน้ น ก ารจั ดท า งบ ป ระมาณ โดยยึ ดพื้ น ที่ แ ละป ระ เด็ น วาระการพั ฒ น า เป็ น ตั วตั้ ง                          
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 
 ๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
  -  ท บ ท วน บ ท บ าท ภ ารกิ จ ข อ งห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ ให้ มี ค ว าม เห ม าะ ส ม  ถ่ า ย โอ น งาน                           
ให้ภาคส่วนอ่ืน เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
  -  พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  -  พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ ยึดพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 
 ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  -  วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
  -  สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
  -  เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
 ๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -  ส่ ง เสริมสนั บสนุน ให้ภาคี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุมชนและประชาชน                    
และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้อง  
  -  พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
 ๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  -  พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
  -  พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท าฐานข้อมูล
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
-  ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 
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 ๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 
  -  การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดินการ
ประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ 
  -  เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 กรอบวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ 

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท า
ขึ้น “ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ” 
 เป้าหมาย 
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
  ๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  ๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  ๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  ๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  ๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  ๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
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  ๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
  ๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 5) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  5.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  6.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  6.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  6.๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลัก ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มค รอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  ๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีด
กันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม  และบริการเพื่อเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๑.๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง 
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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  ๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย ขีดความสามารถในการ
แข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
ทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมภิาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
  พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ  
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน  สู่สังคมขององค์กร และกิจการ
เพื่อสังคม 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิต
ภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  ๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  โดย      
  (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
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  (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ้
  ๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
  ๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  ๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้างเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการ
รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
  ๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพระราชยบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
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2562 และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  ๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
  ๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง   ด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน        
ด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
  ๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากข้ึน 
 ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีด
จ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดิน
ของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว  
การประมง 
  ๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
  ๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศ สู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริม
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การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรดัการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  ๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ 
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  ๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น  จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
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 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.  แนวคิดและหลักการ 
 1.1  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม และ
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
  (1)  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  (2)  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส  ของพื้นที่ 

2.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น 
จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
  2.1.1  พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจ
พื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  2.1.2  พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้  (North South Economic 
Corridor) ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2  พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 2.3  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการชนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญารอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 

(4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และพื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร อินทรีย์ 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
และเลย  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิต    ด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้าง คุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

(5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การสร้าง
แรงงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  

(1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)           
แผนสี่ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
วิสัยทัศน์ 
 “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้” 
เป้าประสงค์รวม 
 “สังคมเข้มแข็ง เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  ๑. ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
   ๑) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   ๒) การค้า การลงทุน 
   ๓) การพัฒนาการท่องเที่ยว  
  ๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
  ๓. พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด           

สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 “ อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร ” 

  อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้ งโดยการ
เกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอ่ืนๆ  ที่เข้ามาปฏิบัติงานและหรือมา
ประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองที่  น่าอยู่ 
ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร 
  ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการท างานด้วยหัวใจเพื่อจังหวัดสกลนคร จึงต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง ดีงาม กล้าท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๕. เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 “ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ” 
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 ตัวชี้วัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
  ๓) จ านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม 
 ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติที่ดี 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
1. 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

       วิสัยทัศน์ 
 “สกลนครถิ่นนา่อยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
       พันธกิจ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจดัระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการคา้ การลงทนุ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนการทอ่งเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. พัฒนาท้องถิน่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

      เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
 ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทัว่ถึง 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
 ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 ๔. การค้า การลงทุน พาณชิยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอย่างทั่วถึง 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
 ๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 ๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
           ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลติสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
๑.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลคา่สินคา้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสนิค้าเกษตร 



34 
 

      และเชื่อมโยงเครือข่าย 
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
           ๒.๑ การพัฒนาสง่เสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
                สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
           ๒.๒ การพัฒนาสง่เสริมและสนบัสนุนดา้นการท่องเที่ยว 
    ๒.๓ การพัฒนาสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชพี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
          ๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน       

๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                    และความมั่นคง  

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕.๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 

      ๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
“ต าบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  น าสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

2.1 ส่งเสริมและพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สงูอายุผู้พิการและผูด้อ้ยโอกาส 
2.2 การป้องกันโรคระบาดและระงบัโรคติดต่อ 
2.3 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี 
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
2.5 การส่งเสริมอาชีพ  สรา้งรายได้ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ     
     พอเพียง 

4.1 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
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4.2 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

5.1การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.2การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

         ๒.๓ เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณปูโภคสาธารณปูการอยา่งทั่วถึง 
 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยนื 
 4.การค้า  การลงทุน พาณชิยกรรม เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 6.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

2.4 ตัวชี้วัด 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
2.6  กลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ 
4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
6.การส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ 
7.การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
8.การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
9. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสง่เสริมอาชีพ 
10. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
11. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
12. ส่งเสริมกิจการด้านเกษตรเชิงพาณชิย์ 
13. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
15.การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
1.  การคมนาคมมีความสะดวก 
2.  ระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง 
3.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
4.  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอในการเกษตรเพื่อพัฒนาพชืเศรษฐกิจ 
5.  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน  การศึกษา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  ประชาชนมสีุขภาพที่ดี  ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ได้รับการดูแล 
7.  จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
8.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และปรับปรุงปา่เสื่อมโทรม 
9.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 
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10.  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่มากทีสุ่ด 
11.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
13.  ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

         14.  ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าชา้งและหนองปู่ตาที่ขึ้นชือ่ในต าบลดงมะไฟ 
         15.  ประชาชนได้รับรับประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 
                                                                                                                                        
 
 
                        
 
                                                                                                                                                                                       
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร 

 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการค้า การ

ลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เพื่อส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิตที่ดี 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

อย่างสมดลุและยั่งยืน 

การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อบต.ดงมะไฟ 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้าน

สังคม 

การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้าน

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

การเกษตร  ตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ     

     พอเพียง 

การพัฒนาด้านการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ีตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

1.การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
ยั่งยืน 

2. สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบนัการเกษตรและสร้าง
ศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม 

2.การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนใน
จังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาเซียน 

2. สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 
ธรรม 

3. เพิ่มศักยภาพในการคมนาคม
ขนส่ง 

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 

เพียง 

2.เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและฟืน้ฟูปา่อนุรักษ์ 
ป่าตน้น้า้เชิงบูรณาการ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใน
เมืองและชนบท 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและฟืน้ฟูปา่อนุรักษ์ 
ป่าตน้น้า้เชิงบูรณาการ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใน
เมืองและชนบท 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



๓๘ 

 

 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-อุตสาหกรรมและการโยธา 
- เคหะและชุมชน 

- กองช่าง  

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาสังคม 

- สังคมสงเคราะห์ 
-สาธารณสุข 
-การศึกษา 
-การศาสนาวัฒนธรรมฯ 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-งบกลาง 

- ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

 

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

-สาธารณสุข 
- การเกษตร 

- ส านักงานปลัด  

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 

- การเกษตร 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

- ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 

 

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- เคหะและชุมชน 
-การศึกษา 

- ส านักงานปลัด 
- กองช่าง 
- กองคลัง 

 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๒ แผนงาน ๕ กอง  
 



แบบ ผ.๐1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1.แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 16 3,384,100        20 7,200,000       32 10,534,000     16 15,300,000       9 4,680,000       93 41,098,100       

1.2.แผนงำนเคหะและชุมชน 5 1,300,000        8 813,600          10 2,000,000       3 400,000            2 400,000          28 4,913,600         

รวม 21 4,684,100       28 8,013,600      42 12,534,000    19 15,700,000      11 5,080,000      121 46,011,700      
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม
2.1แผนงำนงบกลำง 5 10,980,200      5 14,465,200    5 12,180,000     5 13,710,800       5 13,710,800     25 65,047,000       

2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 14 370,000           14 370,000          14 370,000          14 370,000            14 370,000          70 1,850,000         

2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 6 2,810,400        10 2,810,400       13 2,960,400       13 4,470,000         13 4,470,000       55 17,521,200       

2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ7 600,000           8 570,000          15 870,000          15 870,000            15 870,000          60 3,780,000         

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 4 458,200           7 600,000          8 710,000          8 710,000            8 710,000          35 3,188,200         

รวม 36 15,218,800     44 18,815,600    55 17,090,400    55 20,130,800      55 20,130,800    245 91,386,400      

ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2564
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ปี 2565ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2564

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข 3 180,000           3 180,000          3 180,000          3 200,000            3 200,000          15 940,000            

3.2   แผนงำนกำรเกษตร 2 80,000             2 80,000            2 80,000            2 80,000              2 80,000            10 400,000            
รวม 5 260,000          5 260,000         5 260,000         5 280,000           5 280,000         25 1,340,000        

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
4.1 แผนงำนกำรเกษตร 6 330,000           6 330,000          6 330,000          6 330,000            6 330,000          30 1,650,000         

รวม 6 330,000          6 330,000         6 330,000         6 330,000            6 330,000         30 1,650,000        
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 6 375,000           7 615,000          11 1,005,000       11 665,000            11 265,000          46 2,925,000         

5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน7 750,000           8 790,000          8 790,000          8 760,000            8 810,000          39 3,900,000         

5.2 แผนงำนงบกลำง 1 200,000           1 200,000          1 300,000          1 400,000            1 400,000          5 1,500,000         

5.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 80,000             3 280,000          4 280,000          4 280,000            4 280,000          17 1,200,000         

รวม 16 1,405,000        19 1,885,000       24 2,375,000       24 2,105,000         24 1,755,000       107 9,525,000         

รวมท้ังส้ิน 84 21,897,900     102  29,304,200    132   32,589,400    109    38,545,800      101   27,575,800    528  149,913,100    
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทาง 1.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้าง

ประตูและร้ัวรอบ
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่
 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 12)

เพ่ือจ้างเหมา
ก่อสร้างประตูและ
ร้ัวรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่

ก่อสร้างประตูและร้ัวรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ความ
ยาวรวม  ๘๕  เมตร สูง ๒.๑๐  
เมตร

176,900  -  -  -  - จ านวนเมตรท่ี
สร้างร้ัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่มีแนว
เขตท่ีชัดเจน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบ
ประปา

ค่าปรับปรุงระบบประปาภายในท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ

100,000  -  -  -  - ปรับปรุง
ระบบประปา

ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านโพน
ก้างปลา หมู่2(เสนอ
โดยประชาคม ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร  
ยาว 120เมตร 

197,900  -  -  -  - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านโพน
ก้างปลา-วัดศรีไพ
สณฑ์(เสนอโดย
ประชาคม ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 176  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร 

492,400  -  -  -  - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านหนองไผ่ หมู่ 
12(เสนอโดย
ประชาคม ม. 12)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 90 เมตร  

200,500 - - - ร้อยละ ของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

เกิดการเจริญเติบโต
ทาง ด้านเศรษฐกิจ
และความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านหนองไผ่ หมู่ 7
 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 
178 เมตร 

399,800 - -- - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านดง
มะไฟประชาพัฒนา
 หมู่  11 สายรอบ
ดอนปู่ตา (เสนอโดย
ประชาคม ม. 11)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร โดยลงดินถมปริมาณไม่
น้อยกว่า 1,627 ลูกบาศก์เมตร 
โดยลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 
254 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่ง
เรียบพร้อมงานวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 
เมตร จ านวน 7 ท่อน

200,000 - - -   - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านเหล่า
นกยูง  หมู่ 6 สาย
รอบดอนปู่ตา (เสนอ
โดยประชาคม ม. 6)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6เมตร ยาว 400 เมตร โดย
ลงดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า723
ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังปริมาณไม่
น้อยกว่า 374 ลูกบาศก์เมตร ปรับ
เกล่ียแต่งเรียบพร้อม วางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 
7  ท่อนวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จ านวน 12  ท่อน

199,800 - - -    - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้าง
ฝายห้วยดง บ้านดง
มะไฟ หมู่ 1 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถมีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตร

ค่าก่อสร้างฝายห้วยดง  บ้านดง
มะไฟ ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

100,000 - - -    - ฝายจ านวน 1
 แห่ง

ประชาชนสามารถมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

10 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงน้อย หมู่ 9 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 9)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตรยาว 90 เมตร

206,400 - - -    - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
นากับแก้  หมู่ 5 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 5)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตรยาว 38 
เมตร จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตรยาว 55 
เมตร

203,600 - - -    - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2 เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
นาแก   หมู่ 4 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 4)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตรยาว 90 เมตร 

206,800 - - -    - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
โพนแดง    หมู่ 8 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 8)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
106 เมตร 

200,000 - - -    - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

14 โครงการขุดลอกล า
ห้วยทุ่งช้างตายบ้าน
ดงมะไฟประชา
พัฒนา  หมู่ 11 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ค่าขุดลอกล าห้วยทุ่งช้างตายช่วงท่ี 
1  ขนาดกว้าง 8  เมตร ยาว  300
เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร  รวม
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350 
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 - - -    - ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกล า
ห้วยหนองแวง บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ 10
 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแวง ขนาด
กว้าง 35 เมตร ยาว  42 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3 เมตร รวมปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 3,753 ลูกบาศก์เมตร

200,000 - - -    - ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

กองช่าง

16 โครงการขยายถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่
  หมู่ท่ี 7 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 1  เมตร ยาว 365
เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50  เมตร 

200,000 - - -    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงน้อย หมู่ท่ี 9 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

- 500,000 - -    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 
10  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 2 ช่วง  ช่วงท่ี 
1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรช่วง
ท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 246 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร

- 200,000 - -    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา หมู่ท่ี 
2 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

- 500,000 - -    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนแดง หมู่ท่ี 8 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 8)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4เมตร ยาว 210
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

- 500,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 
7  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4เมตร ยาว 125 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

- 300,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัสต์ติกคอนกรีต
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต จ านวน 
2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 112เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 448ตารางเมตร ช่วง
ท่ี 2 กว้าง 9 เมตร ยาว 16เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 144
ตารางเมตร 

- 300,000 - - - ถนนผิวจราจร
แอสฟัสต์ติ
กคอนกรีต
จ านวน 2 เส้น

มีถนนผิวจราจรแอส
ฟัสต์ติกคอนกรีตท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

23 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านนาแก หมู่ท่ี 4 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 4)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 161เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 805ตารางเมตร

- 500,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ท่ี 1 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ทางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.38 เมตร ยาว 178 เมตร 

- 400,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ท่ี 11 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 11)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 2จุด จุดท่ี1 ขนาดกว้าง 
0.40เมตรลึกเฉล่ีย0.38 เมตร 
ยาว 159 เมตร จุดท่ี 2 ขนาด
กว้าง 0.40เมตรลึกเฉล่ีย0.38 
เมตร ยาว 60เมตร

- 500,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

26 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 
10 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.38 เมตร ยาว 178 เมตร 

- 400,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่       
หมู่ท่ี 12 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 
12)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 3 จุด  จุดท่ี 1 ขนาด ยาว 
54 เมตร  จุดท่ี 2 ขนาด ยาว 56 
เมตร จุดท่ี 3 ขนาด ยาว 56 เมตร 

- 500,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
3เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหล่านกยูง หมู่ท่ี 6(
เสนอโดยประชาคม
 ม. 6)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 3 จุด 

- 500,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

29 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาแก 
หมู่ท่ี 4 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 4)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก 
หมู่ท่ี 4  

- 500,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาแก หมู่ท่ี 4 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 4)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาแก หมู่ท่ี 4 

- 200,000 - - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
2เส้น

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7 (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

- 100,000 - - - ถนนผิวจราจร
ลูกรัง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี3 (เสนอโดย
ประชาคม ม. ๓)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 1 สาย

- 400,000 - - - ถนนผิวจราจร
แอสฟัสต์ติ
กคอนกรีต
จ านวน 2 เส้น

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

33 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค บ้านดงมะไฟ
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค

- 200,000 - - -  1 แห่ง ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ท่ี 2

เพ่ือจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 1 แห่ง

- 100,000 - - -  1 แห่ง ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

จุดท่ี1 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38
 เมตร ยาว 53 เมตร จุดท่ี 2 
ขนาดกว้าง0.40 เมตร ลึก0.38 
เมตร ยาว 168 เมตร

- - 500,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีทางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอย
ข้างโรงเรียนบ้านดงมะไฟ- บ้าน
นายอุรักษ์ พรหมเกตุ) ขนาดกว้าง4
  เมตรหนา0.15 เมตรยาว500 
เมตร

- - 1,200,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน
นายอัมพร ก้อนทิงาม -บ้านนางเรไร
 ป่ินศูนย์) ขนาดกว้าง4  เมตรหนา
0.15 เมตรยาว500 เมตร

- - - 1,200,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสวน
นายแสงพรหมสาขา ณสกลนคร- 
สวนนายต๊ะ วงศ์เตชะ) ขนาดกว้าง4
  เมตรหนา 0.15 เมตรยาว500 
เมตร

- - - 1,200,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1  
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน
นายสุรัตน์ศรีวิไล– ทุ่งนา) ขนาด
กว้าง5  เมตรหนา0.15 เมตรยาว
500 เมตร

- - - 1,500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงมะไฟ หมู่ 1 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบ
หนองแวงสาธารณะประโยชน์) 
ขนาดกว้าง5  เมตรหนา0.15 
เมตรยาว1,000 เมตร

- - - - 3,000,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
สู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร บ้านดง
มะไฟ หมู่ 1 (เสนอ
โดยประชาคม ม. 1)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนลูกรัง(สายจากบ้านนายบุดดี 
วงศ์เตชะ– ล าห้วยเดียก)ขนาด
กว้าง5  เมตรหนา0.10 เมตรยาว
500 เมตร

- - - - 150,000 ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา หมู่ 2 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 5  เมตรหนา0.15 เมตรยาว176 
เมตร

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

43 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา หมู่ 2 
(เสนอประชาคม ม.
 2)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90 
เมตร

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม

เหล็ก

มีทางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา –นากับแก้ 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน(สายโรงเรียนบ้าน
โพนก้างปลา-นากับแก้ขนาดกว้าง5 
 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว3,000 
เมตร

- - - 9,000,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

45 โครงการซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 2)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
(สายหลังสวนยายอู้- ป่าช้าน้อย) 
ขนาดกว้าง5 เมตร ยาว500 เมตร

- - - 200,000 - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

46 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ท่ี 2

เพ่ือจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค

- - - - 200,000 ปรับปรุง
ระบบประปา

ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายข้างบ้านนางสมจิตร กรมชะ
วา-บ้านนายเรียบ)ขนาดกว้าง๕
เมตรหนา0.15 เมตรยาว๓00 เมตร

- - 750,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีทางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี
ทางการเกษตรเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนลูกรัง(สายดงขวาง-ตากแดด
จากท่ีนานาง วิราพร ดงภูยาวถึง
บ้านตากแดดต.บึงทะวาย) กว้าง๕
เมตรยาว๔00 เมตร

- - 200,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงขวาง หมู่ 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

จุดท่ี๑(นายเสริม-บ้านตากแดด) 
ระยะทาง๕00  เมตรจุดท่ี๒(บ้าน
นางปอนถึงท่ีนาของ นายเสน บา
ลวงค์ศา) ระยะทาง๕00 เมตร

- - - 200,000    - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้านใน
หมู่บ้าน บ้านดง
ขวาง หมู่ 3 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

จุดท่ี๓จากหมู่บ้านถึงบ้านดงมะไฟ
ระยะทาง๗00  เมตรจุดท่ี๔จาก
หมู่บ้านถึงบ้านนากับแก้ระยะทาง
๑,๕00เมตร

- - - 300,000    - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงขวาง หมู่ 3 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2
 ช่วง ช่วงท่ี 1กว้าง 5 เมตร ยาว 
71 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง5 
เมตร ยาว 105 เมตร

- -        500,000 -  - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงขวาง หมู่ 3 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน
นายเสถียร-บ้านนายเสริม)ขนาด
กว้าง4 เมตรหนา0.15 เมตรยาว๒
00 เมตร

- - - - 480,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

53 โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาแก หมู่ 4 
(ประชาคม ม. 4)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 ๕ เมตร ยาว 49 เมตร

- - 141,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

54 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาแก 
หมู่ 4 (ประชาคม ม.
 4)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนาย
หนูเพียร ค าชมภู- บ้านนายพรพิศ 
วงศ์เตชะ) ระยะทาง800 เมตร

- - 500,000 - - ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1

มีท่อระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาแก หมู่ 4 
(ประชาคม ม. 4)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 221.00 เมตร ท่ีต้ัง
โครงการพิกัด 
latitude:17.126874  
longitude :104.117345

- -        500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

56 โครงการขอ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ปรับปรุง ต่อเติม 
ศาลาอเนกประสงค์
 ม.4 (ประชาคม ม.
 4)

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม
สาธารณะของ
หมู่บ้าน

ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
ศาลาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน

- - - - 200,000 1 แห่ง มีอาคารศาลา
อเนกประสงค์

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
 ภายในหมู่บ้าน 
ประชาคม ม. 5)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 
เมตร ยาว 221.00 เมตร พิกัด 
latitude:17.048343 
longitude:104.097473

- - 500,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีทางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

58 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร จากแยก
ถนนศรีวิชา-เต่างอย
 ถึงท่ีนางเทียน 
พิมพ์ภูค า ประชาคม
 ม. 5)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนลูกรังระยะทาง๑,๕00เมตร - - 300,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี
ทางการเกษตร จาก
ท่ีสาธารณะดอนปู่
ตาถึงบ้านดงน้อย 
ประชาคม ม. 5)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง๕
เมตรยาว800 เมตร

- - 400,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน (เจาะบ่อ
ใหม่) ประชาคม ม. 
5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
ใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

- - - 100,000 - ปรับปรุง
ระบบประปา

ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภูเขา 
(สร้างเก็บไว้ 
ประชาคม ม. 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค-บริโภค
ใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา - - - 100,000 - ปรับปรุง
ระบบประปา

ระบบประปาสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

62 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
ประชาคม ม. 5)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถรับข้อมูล
ข่าวสารได้ทันท่วงที

ค่าปรับปรุงเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

- - - - 50,000 ปรับปรุงเสียง
ตามสาย
จ านวน1 แห่ง

ประชาชนสามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทันท่วงที

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
ประชาคม ม. 6)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง0.40 
เมตรยาว 90 เมตร

 -  - 200,000 -  - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
ประชาคม ม. 6)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.38 
เมตร ยาว 133.00 เมตร พิกัด
latitude :17.025758  
longitude:104.104962

- - 300,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6
ประชาคม ม. 6)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตรยาว90 
เมตร

- - 200,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

66 โครงการร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สายบ้านของนายชม
 ลีอวน ถึงบ้านนาง 
พัด อ่อนจงไกร 
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง0.40 
เมตรยาว90 เมตร

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

67 โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กประชาคม ม. 
7)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคสล.จากบ้านนางแสงจันทร์
งอยแพงถึงสามแยกนายโดม อ่อนจง
ไกรท้ังสองฝ่ังถนนกว้าง5 เมตรยาว
168เมตร

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

68 โครงการขุดลอก
หนองแบน 
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ขุดลอกหนองแบน กว้าง 35 เมตร 
ยาว  42 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,753 ลูกบาศก์เมตร

- - - 200,000 - ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่บ้านโพนแดงหมู่
 8  ประชาคม ม. 8)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.38 เมตร ยาว 200 เมตร 

- - 454,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
แดง  ประชาคม ม. 
8)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

- - - 200,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

71 โครงการขุดลอกกุดช้ี
เหล็ก ประชาคม ม.
 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ค่าขุดลอกล าห้วยกว้าง 35 เมตร 
ยาว  42 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,753 ลูกบาศก์เมตร

- - - 200,000 - ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

72 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านประชาคม 
ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

73 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน  ประชาคม
 ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง - - - 100,000 - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี
ทางการเกษตรสาย
ดงน้อยไปดอนปู่ตา 
 ประชาคม ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนลูกรังไปพ้ืนท่ีทางการเกษตร 1
 สาย

- - - 100,000 - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์อ่างห้วยเรือ
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ประชาคม
 ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท่องเท่ียว

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
ห้วยเรือ จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - - 300,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างห้วย
เรือ

ประชาชนมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวได้มาตรฐาน

กองช่าง

76 โครงการขุดลอก
คลองหนองแวง  
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ขุดลอกล าห้วยกว้าง 35 เมตร 
ยาว  42 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,753 ลูกบาศก์เมตร

- - 200,000 - - ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

กองช่าง

-61-



ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

77 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10( 
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

พิกัด latitude:17.087995 
longitude:104.096897

- -        242,000 - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

78 โครงการขุดลอก
หน้าฝายล าห้วยเตย
 ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคและ
เพ่ือการเกษตร

ขุดลอกหน้าฝายโดยเฉล่ียลึก 2.50 
เมตร กว้าง 30 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - - 300,000 ขุดลอกล าห้วย
 จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านประชาคม 
ม. 11)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร พิกัด 
latitude:17.097602 
longitude:104.111520

- - 200,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน จาก
บ้านนางค าพอง ค า
ใบ ถึง สุดซอยต้น
ยางใหญ่ประชาคม 
ม. 11)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
106 เมตร 

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
ประชาคม ม. 12)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30
เมตร ยาว 106 เมตร

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

82 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 
12

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

 จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 
54.00 เมตร จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 
146.00 เมตร พิกัด จุดท่ี 1 
latitude : 17.012293  
longitude:104.126506 จุดท่ี 
2 latitude:17.099374 
longitude:104.109712

- -        460,000 - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน จาก
บ้านนางค าพอง ค า
ใบ ถึง สุดซอยต้น
ยางใหญ่ประชาคม 
ม. 11)

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 
106 เมตร 

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย

มีรางระบายน้ าท าให้
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านประชาคม 
ม. 12)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว 176  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 890.50 ตาราง
เมตร  

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน๑ สาย

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

85 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน 
ประชาคม ม. 12)

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 200,000 - ถนนลูกรัง 
จ านวน๑ สาย

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นรับผิด
ชอบหลัก

86 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพน
ก้างปลา หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 
เมตร จ านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 
เมตร พิกัด latitude:17.062885
 longitude:104.097884

       287,000 ท่อลอด
เหล่ียม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียมล าห้วย
เรือ บ้านดงมะไฟ 
หมู่ 1

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

 ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 
เมตร ยาว 5.00 เมตร

    500,000 ท่อลอด
เหล่ียม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

88  โครงการซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน

    100,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ หมู่

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

3,384,100 7,200,000 10,534,000 15,300,000 4,680,000  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 88โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการ

ปรับปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านดงมะไฟหมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

         100,000 -  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๒ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟ  หมู่ท่ี 1(
เสนอโดยประชาคม 
ม. 1) 

๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

100,000  -  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

-65-



ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

3 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงขวาง  หมู่ท่ี 3 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า 
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

         200,000 -  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

4 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ระหว่างหมู่บ้านบ้าน
นาแก  บ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา หมู่ 
4,11 (สายนาแก–
ดงมะไฟประชา
พัฒนา)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

      1,000,000 -  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

5 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

- ขยายเขต
ไฟฟ้า 
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

200,000   -  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

6 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองไผ่ หมู่ 7 
(เสนอโดยประชาคม
 ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร

ขยายเขต
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- 200,000    - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

7 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ส าหรับไฟฟ้า
แรงต่ า
จ านวน 11 
ต้น ระยะทาง
 404เมตร

-       97,000  - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

8 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ไฟฟ้าแรงต่ า
 ปักเสา 
คอร.ขนาด 8
 เมตร 
จ านวน 9 ต้น

- 80,400     - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

9 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
นาแก  หมู่ท่ี 4(เสนอ
โดยประชาคม ม. 4)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ไฟฟ้าแรงต่ า
 ปักเสา 
คอร.ขนาด 8
 เมตร 
จ านวน 11 
ต้น ระยะทาง
 285 เมตร

-       88,300  - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

10 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านดง
มะไฟ (สาย
หนองบึง-
บ้านดงมะไฟ
 ม.1)

-     105,000  -   - - ขยายเขตไฟฟ้า 
 จ านวน ๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

11 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านดง
ขวาง หมู่ 3 
(ประชาคม ม. 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
(สายดง
ขวาง-นายอ)
 ระยะทาง 
๑,000 เมตร

- -         300,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน ๑ สาย

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

12 อุดหนุนโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
ประชาคม ม. 6)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า 
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- -         200,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

13 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครส าหรับ
ติดต้ังระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7
ประชาคม ม. 7)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- -         300,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

14 อุดหนุนโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
ประชาคม ม. 9)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- - 200,000   - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

15 อุดหนุนโครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม. 
10)

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

ขยายเขต
ไฟฟ้า 
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- -  - 200,000   - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

16 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
ประชาคม ม. 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

- -         200,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน๑ สาย

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

17 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายดง
มะไฟ – นายอ 
ประชาคม ม. 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

จากบ้านนาง
สมหมายไป
บ้านนายอ

- - 200,000   - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

18 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ม. 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- -         300,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

19 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
ประชาคม ม. 12)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

20 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครส าหรับการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองไผ่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
สกลนคร

- -         300,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  
จ านวน๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนลูกรัง 
ม.1-12

- -         200,000      200,000      200,000 ถนนลูกรัง ม.
1-12

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนน คสล. 
ม.1-12

- -         200,000      200,000      200,000 ถนน คสล. ม.
1-12

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

23 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน ม.11-บ้าน
เหล่าพังผือ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน

- 265,700    - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
 จ านวน ๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน ม.11-บ้าน
เหล่าพังผือ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน

-     157,600  - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
 จ านวน ๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

25 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ
 หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน

-     100,000  - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
 จ านวน ๑ สาย

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

      1,300,000    813,600      2,000,000     400,000     400,000  รวม เคหะและชุมชน จ านวน 25โครงการ

-72-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1  แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสงเคราะห์

ผู้ป่วยเอดส์
เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้ป่วยเอดส์

 จ านวน
ผู้ป่วยและผู้
ติดเช้ือเอดส์
 ฯ

116,500 150,000 120,000 150,000 150,000 12 
หมู่บ้าน

ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการฯ

2 เงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ีต าบล
ดงมะไฟ

8,056,700 10,372,800 9,000,000 10,372,800 10,372,800 12 
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการ
   ฯ

3 เงินเบ้ียยังชีพผู้
พิการ

เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

ผู้พิการใน
ต าบลดงมะไฟ

2,588,000 3,722,400 2,800,000 2,888,000 2,888,000 12 
หมู่บ้าน

ผู้พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการฯ

แบบ ผ.๐2

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

4 สบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการของ
กองทุนสวัสดุการ
ชุมชนต าบลดงมะไฟ

กองทุนส
วัสดุการ
ชุมชนต าบล
ดงมะไฟ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 
หมู่บ้าน

สนับสนุน
กิจการ
กองทุนส
วัสดุการ
ชุมชนฯ

กองสวัสดิการฯ

5 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
อบต.ดงมะไฟ

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีต าบลดง
มะไฟ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน

170,000 170,000 210,000 250,000 250,000 ร้อยละ
ของ
กองทุน
หลัก 
ประกัน
สุขภาพ
ได้รับเงิน
สมทบ

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ท่ัวหน้า

ส านักงานปลัด

10,981,200 14,465,200 12,180,000 13,710,800 13,710,800รวม แผนงานงบกลาง จ านวน  5   โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (แนวทางท่ี 2.2 การป้องกันและควบคุมโรค)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๑ 
บ้านดงมะไฟ  (จ านวน 
๓ โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

2 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๒ 
บ้านโพนก้างปลา 
(จ านวน ๓ โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๓ 
บ้านดงขวาง (จ านวน ๓
 โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๔ 
บ้านนาแก (จ านวน ๓ 
โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๕ 
บ้านนากับแก้ (จ านวน 
๓ โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๖ 
บ้านเหล่านกยูง (จ านวน
 ๓ โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

-76-



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 7
บ้านหนองไผ่ (จ านวน ๓
 โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8 
บ้านโพนแดง (จ านวน ๓
 โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 9 
บ้านดงน้อย (จ านวน ๓ 
โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี9)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 10 
บ้านโนนสมบูรณ์
(จ านวน ๓ โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11 
บ้านดงมะไฟประชา
พัฒนา (จ านวน ๓ 
โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

12 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี12 
บ้านหนองไผ่ (จ านวน ๓
 โครงการ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ประชาชนในหมู่บ้าน
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

เพ่ือให้ประชาชนไม่
ป่วยเป็นไข้เลือดออก

ประชาชนใน
หมู่บ้านหมู่ 1-12

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพดี
ห่างไกลไข้เลือดออก

ส านักงาน
ปลัด

14 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาดจากสัตว์สู่คน

เพ่ือให้ประชาชนไม่
ป่วยเป็นโรคพิษสุนัข
บ้า

จ านวนโครงการฉีด
วัคซีนปีละ 1 คร้ัง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐
 มีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพดี
ห่างไกลโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักงาน
ปลัด

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000รวม แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 14 โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
ท านุบ ารุง
กิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนท่ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.3  แผนงานการศาสนา วัมนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน /งานส่งเสริมการท่องเท่ียว (แนวทางท่ี  (3) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ)
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒ อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ต าบลดงมะไฟ
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 -
 12)

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี

โครงการ
อนุรักษ์ และสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในต าบล
ดงมะไฟ 
โครงการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินตามฮีต 
12 คอง 14

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

๓ เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับ
ด าเนินโครงการ
สืบสาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง  
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 -
 ม.12)

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีลอง
กระทงให้คงอยู่
สืบไป

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนท่ี และ
บุคลากรของ 

อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน 
และบุคลากร 
อบต. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
องต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับ
ด าเนินงาน
โครงการสืบ
สานประเพณี
วันสงกรานต์ 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.1,
 12)

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
สงกรานต์ให้คง
อยู่สืบไป

ผู้สูงอายุ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนท่ี และ
บุคลากรของ 

อบต.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุ 
ประชาชน  
บุคลากร ของ
 อบต. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุ  
ประชาชน และ
บุคลากรของ 
องต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

5 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับ
ด าเนินโครงการ
แห่น้ าแห่ไฟ
(บุญช าระบ้าน)

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
สงกรานต์ให้คง
อยู่สืบไป

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนท่ี

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการวัด 
ประชารัฐสร้าง
สุข

เพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีและ
พัฒนาศาสน
สถานและ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

ศาสนสถานท้ัง 
2 แห่งในต าบล
ดงมะไฟได้รับ

การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน

 -  - 20,000 20,000 20,000 ศาสนสถาน
ท้ัง 2 แห่งใน
ต าบลดงมะไฟ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาศาสน
สถานและ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

กองการศึกษา

7 ค่าใช้จ่าย
โครงการแลก 
เรียน แบ่งปัน
เพ่ิม
ศักยภาพมัคคุ
เทศท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มี
ความรู้เร่ือง
ท่องเท่ียว

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วม

โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้ส านึกใน
พระ
กรุณาธิคุณ

ประชาชนมีส่วน
ในการท่องเท่ียว
ในต าบล

กองการศึกษา

8 อุดหนุนแก่กลุ่ม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชน “นาดง
นกยูงได๋”

เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มี
ความรู้เร่ือง
ท่องเท่ียว

อุดหนุนกลุ่ม
ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวโดย
ชุมชน

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้ส านึกใน
พระ
กรุณาธิคุณ

ประชาชนมีส่วน
ในการท่องเท่ียว
ในต าบล

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการ
มาตรฐานการ
ส่ือสารสากล
ของการ
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
การส่ือสารทาง
ภาษาของ
มัคคุเทศก์เป็น
รากฐานในการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอย่างย่ังยืน

มัคคุเทศน์
ท้องถ่ินในต าบล
ดงมะไฟท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

 -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

มัคคุเทศน์
ท้องถ่ินสามารถ
ส่ือสารทาง
ภาษาอังกฤษได้

กองการศึกษา

10 โครงการแข่งขัน
กีฬาดงมะไฟ
ต้านภัยยาเสพ
ติด(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 -
 12)

1. เพ่ือส่งเสริม
การใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์2. มี
ความรู้รัก
สามัคคีในหมู่
คณะ

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
ดงมะไฟ

150,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย

กองการศึกษา

11 โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ต าบลดงมะไฟ

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
ดงมะไฟ

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
ดงมะไฟมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการแข่งขัน
กีฬายุวชน
ต าบลดงมะไฟ"
ดงมะไฟมิลล์คัพ"

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์และ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายใน
เด็ก

เด็ก ในต าบลดง
มะไฟอายุไม่เกิน
 12 ปี

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์และ
รู้จักออกก าลัง
กาย

กองการศึกษา

13 โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะสู่
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา
ของประชาชน
ในต าบลดงมะไฟ

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทางด้านกีฬาให้
เด็กและเยาวชน
และประชาชน
ในต าบลดงมะไฟ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน
ต าบลดงมะไฟ

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
ทักษะสู่ความ
เป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา
เพ่ิมมากข้ึน

กองการศึกษา

14 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมสนาม
กีฬาในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมสนาม
กีฬาในต าบลดง
มะไฟ

สนามกีฬา
ต าบลดงมะไฟ
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม

 -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา
จ านวน 2 แห่ง

สนามกีฬา
ต าบลดงมะไฟ
ได้รับการ
ปรับปรุง ให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์เคร่ือง
ออกก าลังกาย

เพ่ือบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์
เคร่ืองออก
ก าลังกาย

เคร่ืองออก
ก าลังกาย
ภายในต าบลดง
มะไฟ

 -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเคร่ือง
ออกก าลังกาย
ในต าบลดง
มะไฟ

ชุมชนมีเคร่ือง
ออกก าลังกาย
ครบตาม
เป้าหมาย

กองการศึกษา

600,000 570,000 870,000 870,000 870,000รวม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 15  โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา  (แนวทางท่ี (3) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
ครบ  5  หมู่

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 3 

แห่ง

637,000  637,000  637,000       650,000      650,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง

นักเรียนได้รับ
อาหาร
กลางวันและ
ได้รับ
สารอาหารครบ
 5 หมู่

กอง
การ

ศึกษาฯ

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดี

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน

สังกัดท่ีมีอายุ 
2-5 ปี 

209,100  209,100  209,100       210,000      210,000 เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดี

เด็กนักเรียน
ได้รับจัดการ
เรียนการสอน
ครบทุกคน

กอง
การ

ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน )  
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ –
 ๖)

๑) เพ่ือ
สนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา
 (ค่าหนังสือ
เรียน, ๒)

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ 

จ านวน 3 แห่ง

- 19,600             20,000        21,000        25,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เด็กมีหนังสือ
เรียน ได้ท า
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริม
พัฒนาการท่ีดี
ข้ึน

กอง
การศึกษา

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน   
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ –
 12)

เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

ค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้กับเด็ก
เล็กท่ีมีอายุ 
3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- 19,600             20,000        21,000        25,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เด็กมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์
การเรียนท่ีดีข้ึน

กอง
การศึกษา

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 
 (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ –
 12)

เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนให้กับ
เด็กเล็กท่ีมี
อายุ 3-5 ปี
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- 29,400             30,000        33,000        33,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เด็กมี
เคร่ืองแบบ
นักเรียนท่ีดีข้ึน

กอง
การศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  (เสนอโดย
หมู่ท่ี ๑ – 12)

เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็กเล็ก
ท่ีมีอายุ 3-5 
ปีในศูนย์
พัฒนาเด็ก

42,140             45,000        45,000        45,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เด็กมีค่า
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ี
ดีข้ึน

กอง
การศึกษา

7 โครงการวัสดุอาหาร
เสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(เสนอโดยประชาคม
 ม.1-12)

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
อาหารเสริมนม

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก3แห่ง

270,400 270,400 270,400 280,000 280,000 เด็กเล็กท่ีได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) ท่ีมี
คุณภาพ อย่าง
พอเพียง

เด็กเล็กได้รับ
ได้รับ
สารอาหารครบ
 5 หมู่

กอง
การศึกษา

8 โครงการวัสดุอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
อาหารเสริมนม

นักเรียนใน
โรงเรียนใน
เขตต าบลดง

มะไฟ 
จ านวน 6 

แห่ง 

1,310,400   1,310,400   1,310,400     1,400,000   1,400,000 นักเรียนท่ี
ได้รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) ท่ีมี
คุณภาพ อย่าง
พอเพียง

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
 5 หมู่

กอง
การศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

9 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ให้กับนักเรียนช้ัน
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ชองโรงเรียนใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน

นักเรียนใน
โรงเรียนใน
เขตต าบลดง

มะไฟ 
จ านวน 6 

แห่ง 

2,520,000 2,520,000 2,600,000 2,700,000 2,700,000 นักเรียนท่ี
ได้รับประทาน
กลางวัน
โรงเรียนอย่าง
พอเพียง

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
 5 หมู่

กอง
การศึกษา

10 โครงการเผยแพร่
ผลงานและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการท่ี
สมวัยด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 3 
แห่ง

 -  - 30,000 30,000 30,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 
แห่ง
พัฒนาการท่ี
สมวัย

กอง
การศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

11 โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตและการ
ใช้แอพพลิเคช่ันใน
สมาร์ทโฟนเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับ
บุคคลท่ัวไป

เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้แอพพลิเคช่ัน
ในสมาร์ทโฟน
เพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับบุคคล
ท่ัวไป

ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ70ข้ึน
ไป

ประชาชน
สามารถใช้
แอพพลิเคช่ัน
ในสมาร์ทโฟน
เพ่ือการส่ือสาร

กอง
การศึกษา

12 โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการด้านICT 
เพ่ือการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน
และบุคคลท่ัวไป

เพ่ือให้นักเรียน
และบุคคลท่ัวไป
ในต าบลดง
มะไฟได้เพ่ิม
ทักษะด้านITC

เด็กและ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

 -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ70ข้ึน
ไป

เด็กและ
ประชาชน
สามารถเพ่ิม
ทักษะด้านITC

กอง
การศึกษา
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

13 โครงการอบรมให้
ความรู้และทักษะ
ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน
ประชาชนใน
ต าบลดงมะไฟ
ได้เพ่ิมทักษะ
การใช้งาน
คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต

เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

 -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ70ข้ึน
ไป

เด็กและ
ประชาชนมี
ทักษะในการใช้
งาน
คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต

กอง
การศึกษา

2,810,400 2,810,400 2,960,400 4,470,000 4,470,000รวม แผนงานการศึกษา จ านวน 13 โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

อาชีพให้แก่สตรีและ
ครอบครัว

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี
ให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

สตรีและประชาชน
ต าบลดงมะไฟ

20,000 ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้เพ่ิม
มากข้ึนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชน
 และผู้สังเกตการณ์ 
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้ความรู้มาพัฒนากลุ่ม
อาชีพให้มีทักษะในการ
พัฒนาอาชีพให้
ประสิทธิภาพมากข้ึน

จัดอบรม ผู้น ากลุ่ม
อาชีพ ทัศนศึกษาดูงาน
 จ านวน 1 คร้ัง/ปี

358200 - 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาอาชีพมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓ โครงการฝึกอบรม
อาชีพของผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

จัดอบรม ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งมาก
ข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

จัดอบรม ผู้สูงอายุ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งมาก
ข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลดงมะไฟ
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ – 
12)

๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนต าบล ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีเพ่ือ
ประชาชน๒) เพ่ือส่งเสริม
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้
 ความสามารถ และท างาน
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลดงมะไฟ

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชน
ร้อยละ 
๖๐ มี
ศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ 
และสามารถท า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการพัฒนาอาชีพ
และฝีมือด้าน
หัตถกรรม

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ประชาชนต าบลดงมะไฟ 30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้เพ่ิม
มากข้ึนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ภายในเขตต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ประชาชนต าบลดงมะไฟ - 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้เพ่ิม
มากข้ึนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

8 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลดงมะไฟ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
สภาเด็กและเยาวชนให้มี
ศักยภาพ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

จัดอบรม สภาเด็กและ
เยาวชนจ านวน 1 
คร้ัง/ปี

- 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผู้
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งมาก
ข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

458,200 600,000 710,000 710,000 710,000รวม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 8 โครงการ
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แบบ ผ.๐2

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขอ่ืน
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการธนาคาร
ขยะของชุมชนและ
โรงเรียน

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

หมู่ท่ี  1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะท่ีต้นทาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

หมู่ท่ี  1-12,โรงเรียน 2
 แห่ง

30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด/
หน่วยงานอ่ืน

3 โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง ,Big 
Claening Day ,
กิจกรรม5 ส.

เพ่ือให้บุคลากร ประชาชน
มีสุขอนามัยท่ีดีและอาคาร
ส านักงานและถนน อาคาร
บ้านเรือนสะอาด

โครงการ/กิจกรรมท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงาน /ท าความ
สะอาดถนน ตามวันหยุด
 เทศกาลส าคัญ ฯลฯ
ได้แก่ กิจกรรม5 ส., ท า
ความสะอาดถนน , 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

180,000 180,000 180,000 200,000 200,000รวม แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2   แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการ
ปลูกป่า/ปลูกต้นไม้/
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติในท่ี
สาธารณะภายใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ต้นไม้และ
เพ่ือสร้างความร่มร่ืน
ให้กับชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ต่างๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 2โครงการ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ปลูกป่า

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและปลูกป่า
เหนืออ่างเก็บน้ าและ
พ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายในต าบลดงมะไฟ

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ต้นไม้และ
เพ่ือสร้างความร่มร่ืน
ให้กับชุมชน

โครงการ/กิจกรรม"รักน้ า
 รักป่า รักษาแผ่นดิน"เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงษ์ทุกพระองค์ 
ฯลฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 2โครงการ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ปลูกป่า

ส านักปลัด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000รวม แผนงานการเกษตร  จ านวน 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝายมีชีวิตตามรอย
พระบาทศาสตร์
พระราชาฯของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน

เขตต าบลดงมะไฟ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต. มี
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ดีข้ึนร้อยละ ๒

ไม่มีการ
พังทลาย
ของหน้าดิน

ส านักงาน
ปลัด

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมการปลูกป่า
(เสนอโดยประชาคม 
ม.1 -12)

เพ่ือให้คนรู้จักประโยชน์
ของป่าและมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ป่าภาวะโลก
ร้อน

พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์

ในเขตต าบลดง
มะไฟ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต. มี
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ดีข้ึนร้อยละ ๒

ป่า
ธรรมชาติ
คืนมา และ
มีปริมาณ
พ้ืนท่ีป่า
สาธารณะ
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (เสนอ
โดยประชาคม ม.1 -
12)

เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อน
 เป็นสวนสาธารณะ ท่ี
สวยงาม ให้กับประชาชน

เขตต าบลดงมะไฟ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต. มี
สถานท่ี
พักผ่อน
หย่อนใจเพ่ิม
มากข้ึนร้อย
ละ ๑

ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตร

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
 ,ชุมชน ฯลฯ

ประชาชนต าบล
ดงมะไฟ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2 โครงการ ประชาชนมี
รายได้
ภายใน
ครอบครัว
เพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการตามแนว
พระราชด าริ(ด้าน
การเกษตร)

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและยัง
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนิน

โครงการ เช่น ค่า
วิทยากร  ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครงการ ประชาชนมี
รายได้
ภายใน
ครอบครัว
เพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการพัฒนาการ
เล้ียงโคเน้ือ

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและยัง
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ประชาชนต าบล
ดงมะไฟ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 5โครงการ ประชาชนมี
รายได้
ภายใน
ครอบครัว
เพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000รวม แผนงานการเกษตร  จ านวน 2 โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป:งานบริหารท่ัวไป/บริหารงานคลัง แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านระดับต่างๆ
เพ่ือท าแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา
ต าบล

จ านวน
ประชาคม 1

คร้ังต่อปี

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม
ระดับต่างๆ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ต าบล

ส านักงาน
ปลัด

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประชาธิปไตย

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา
ประชาธิปไตย

จ านวนจัด
โครงการ 1คร้ัง

ต่อปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตย

ส านักงาน
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

-100-



ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๓ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จัดงานรัฐพิธี

เพ่ือเป็นการถวายสักการะ
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนอ านาย
ความสะดวก
ประชาชน จิต
อาสาในการ

ร่วมงานรัฐพิธีฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน จิต
อาสาได้
แสดงออกถึง
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือบริการประชาชนและ
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

ประชาชนท่ีมี
ท่ีดิน/ กิจการท่ี
อยู่ในเขตต าบล

ดงมะไฟ

200,000 420,000 400,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ส าหรับคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้างฯ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้บริหารฯ
โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่
ทุจริต

จ านวนโครงการ
ท่ีอบรม 1 คร้ัง

ต่อปี

5,000 15,000 5,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม

การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและ
ผู้บริหารฯโปร่งใส
 ตรวจสอบได้และ
ไม่ทุจริต

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
 พนักงานจ้าง ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปได้แสดง
ความจงรักภัคดีและน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

-กิจกรรม
ประดับตกแต่ง
สถานท่ีราชการ

,พิธีลงนาม
ถวายพระพร,ท า

ความสะอาด
ส านักงาน และ
ปลูกต้นรวงผ้ึง

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป
ได้แสดงความจง
รักภัคดีและน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ

ส านักงาน
ปลัด

7 ค่าใช้จ่ายโครงการยก
ย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น

เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจและ
เพ่ิมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.ดงมะไฟ

จ านวน1คร้ัง/ปี  -  - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

บุคลากร อบต.ดง
มะไฟมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ในการบริการ
ประชาชนเพ่ิม
มากข้ึน

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

8 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัมมนาสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แก่
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ของหน่วยงาน

เพ่ือให้บุคลากร อบต.ดง
มะไฟมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

จ านวน1คร้ัง/ปี  -  - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

บุคลากร อบต.ดง
มะไฟมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
การบริการ
ประชาชนตาม
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯเพ่ิม
มากข้ึน

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัมมนาเสริมสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายจัดต้ังฯการ
ใช้อ านาจท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ประชาชน และสิทธิท่ี
จะได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 2540 
แก่ประชาชนต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้
บทบาท หน้าท่ีของการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
อบต.ดงมะไฟ

จ านวน1คร้ัง/ปี  -  - 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง/ปี ประชาชนได้รู้
บทบาท หน้าท่ี
ของการปฏิบัติ
ราชการของ
บุคลากรอบต.ดง
มะไฟเพ่ิมมากข้ึน

ส านักงาน
ปลัด

10 โครงการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กรณีครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ านวน 1 คร้ัง/
วาระ

 -  - 400,000 400,000  - จ านวน 1 
คร้ัง/วาระ

ประชาชนสามารถ
เลือกผู้น าด้วย
ตนเอง

ส านักงาน
ปลัด
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระบบอุปถัมภ์
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 10000 10,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

375,000 615,000 1,005,000 665,000 265,000รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  11 โครงการ
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล

   5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง แนวทางการป้องกันสาธารณะภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินส ารองจ่าย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี

ประสพภัยพิบัติตามอ านาจ
หน้าท่ี การซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายจากภัยพิบัติ
ต่างๆ

 จ านวนผู้ท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
มติคระ
กรรมการฯ

200,000 200,000  300,000     400,000    400,000 ร้อยละ
ของ

ผู้ประสบภั
ยท่ีได้รับ
ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีประสพภัย
และซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดจากภัยพิบัติต่างๆ

ส านักงานปลัด

200,000 200,000 300,000 400,000 400,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม แผนงานงบกลาง จ านวน 1  โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
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แบบ ผ.๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคคีภัย แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกซ้อม
แผนการอพยพด้าน
อัคคีภัยและจัดซ้ือถัง
ดับเพลิง

เพ่ือสนับสนุน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2 แห่ง โรงเรียน 6
 แห่ง อบต.ดงมะไฟ
, รพ.สต. 2 แห่ง 
และหมู่ 1-12

100,000      100,000      100,000     100,000   100,000      12 
หมู่บ้าน

มีการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  สา
ธารณภัยต่างๆ ฯลฯ

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ
ในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

เงินส ารองจ่าย /
โครงการ/กิจกรรม
ป้องกันภัยและให้
ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนต าบลดง
มะไฟ

100,000      100,000      100,000     100,000   100,000      12 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน

ส านักงาน
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันไฟป่า

ด าเนินงานตาม
โครงการและ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่า

        50,000         50,000        50,000 100,000           50,000 12 หมู่บ้านมีการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร./กู้
ชีพ-กู้ภัยในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ
ในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ประชาชนต าบลดง
มะไฟ

      150,000       150,000      150,000 100,000         150,000 12 หมู่บ้านมีการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

5 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร/
แผงก้ันจราจร/กรวย

เพ่ือลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

ประชาชนต าบลดง
มะไฟ

        50,000         50,000        50,000 100,000           50,000 12 หมู่บ้านมีการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพ่ือลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล

จัดต้ังศูนย์อ านวย
ความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงปีใหม่และ
ช่วงส่งการนต์ ฯลฯ

      100,000         30,000        30,000 50,000             50,000 ไม่น้อย
กว่า 2 
คร้ังต่อปี

มีการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

7 โครงการบริหาร
จัดการการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินและ
พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 2 อัตรา 
และพนักงานขับรถ
 จ านวน 1 คัน

      200,000       200,000      200,000 100,000         200,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
การแพทย์อย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด

8 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
"ยุทธการทุบหม้อข้าว
เข้าตี คืนชุมชนดีให้
แผ่นดิน"จังหวัด
สกลนคร

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด

จัดอบรมหมู่บ้าน
พร้อมท าธรรมนูญ
หมู่บ้าน

  -       110,000      110,000    110,000       110,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและลด
จ านวนผู้ค้า ผู้
เสพยาเสพติด

ส านักปลัด

      750,000      790,000      790,000    760,000      810,000รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน8  โครงการ -108-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเมืองการปกครอง
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแนว
เขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ภายใน
ต าบลดงมะไฟ(ออก
รังวัดหรือตรวจสอบ
หนังสือส าคัญท่ีหลวง

เพ่ือการรักษาพ้ืนท่ี
สาธารณะไม่โดนบุกรุก
 หรือลุกล้ าท่ีสาธารณะ

ประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน
ออกรังวัดสอบเขตให้ครบ
ทุกหมู่บ้านรวมท้ังการ
จัดท าแนวเขตการ
ปกครองของ อบต.ดงมะไฟ

60,000 60,000 20,000 20,000 20,000 12 
หมู่บ้าน

พ้ืนท่ีสาธารณะไม่
โดนบุกรุก หรือ
ลุกล้ าท่ีสาธารณะ

กองช่าง/ส านัก
ปลัด

2 อุดหนุนส านักงาน
โยธาธิการและการผัง
เมืองจังหวัดสกลนคร

เพ่ือปรับปรุงการวางผัง
เมืองรวมของต าบลดง
มะไฟ

อุดหนุนส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองสกลนคร
ตามโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

   -   - 40,000 40,000 40,000 12หมู่บ้าน ต าบลดงมะไฟมี
ผังเมืองท่ีถูกต้องฯ

กองช่าง/
ส านักงานโยธา
และผังเมือง
สกลนคร

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค

เพ่ือสุ่มตรวจท่ี
ปลายทาง หรือ
ด าเนินการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปา ฯลฯ

ด าเนินการจัดส่งเก็บ
ตัวอย่างน้ าและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค
จากแหล่งน้ าผลิต/จ่ายน้ า
ภายในต าบลดงมะไฟ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 12หมู่บ้าน ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน ฯลฯ

กองช่าง

4 โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
อุปโภคและบริโภค

จ านวน 12 หมู่บ้าน  - 200,000 200,000 200,000 200,000 12หมู่บ้าน ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

80,000 280,000 280,000 280,000 280,000รวม จ านวน 4 โครงการ
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แบบ ผ.๐3

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561     

(บาท)
2562     

(บาท)
 2563      (บาท) 2564     

(บาท)
2565       

(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป /
งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 6เรียบไม้
สัก 1 ชุด

 -          4,000  -  -  - ส านักปลัด

2 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 2.โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9 แกะไม้
สักแต้มทอง 1 ชุด

 -        11,000  -  -  - ส านักปลัด

3 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน 1.เต็นท์ ส าหรับบริการประชาชน  
ราคา หลังละ 32,000 บาท จ านวน 
2 หลัง

 -        64,000  -  -  - ส านักปลัด

4 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart  TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเชล 
ขนาด 55 น้ิว จ านวน 2 เคร่ืองราคา
เคร่ืองละ   27,500   บาท

 -        55,000  -  -  - ส านักปลัด

5 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ขาต้ังทีวี พร้อมช้ันวาง 1 ช้ัน จ านวน 
2 ชุด ราคาชุดละ  3,500 บาท

 -          7,000  -  -  - ส านักปลัด

6 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ภายในท่ีท าการอบต.
ดงมะไฟ จ านวน 1 ชุด

 -        50,000  -  -  - ส านักปลัด

7 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  -      100,000  -  -  - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561     

(บาท)
2562     

(บาท)
 2563      (บาท) 2564     

(บาท)
2565       

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณท่ีผ่านมา

8 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ราชินี  -      100,000  -  -  - ส านักปลัด

9 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 น้ิว 
จ านวน 1 ชุด

 -  -               7,500  -  - ส านักปลัด

10 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจ าท่ี  ขนาด
 40 วัตต์  จ านวน 1  เคร่ือง

 -  -             30,000  -  - ส านักปลัด

11 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง

 -  -             24,000  -  - ส านักปลัด

12 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตันจ านวน 1 ชุด  -  -             11,000  -  - ส านักปลัด

13 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6ล้อ 
ปริมาตรากระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000ซีซีโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไม่
ต่ ากว่า ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 ก าหนด

 -  -        2,500,000  -  - ส านักปลัด

14 การศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางรองเท้าเด็กจ านวน 5 ชุด  -  -             14,000  -  - กอง
การศึกษา

15 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร จ านวน  4 ตัว  -  -               9,000  -  - กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561     

(บาท)
2562     

(บาท)
 2563      (บาท) 2564     

(บาท)
2565       

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณท่ีผ่านมา

16 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง จ านวน  3 ตัว  -  -               6,600  -  - กอง
การศึกษา

17 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวีดี จ านวน 2 เคร่ือง  -  -               5,000  -  - กอง
การศึกษา

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนอน จ านวน 1 คัน  -  -             20,000  -  - ส านักปลัด

19 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
700 บาท

 -          2,100  -  -  - กอง
สวัสดิการ

สังคม

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
น้ า (Submersible  Pump)1.ป้ัม
ซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า 220 VAC
 2.ป้ัมซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 
220 VAC

 -        50,000  -  -  - กองช่าง

21 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองตัดคอนกรีตคอนกรีต ชนิด
เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -             20,000  -  - กองช่าง

22 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองป่ันไฟ ขนาด 220 โวลต์ 
ก าลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์  จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -             33,000  -  - กองช่าง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561     

(บาท)
2562     

(บาท)
 2563      (บาท) 2564     

(บาท)
2565       

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณท่ีผ่านมา

23 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองสกัดคอนกรีต ขนาด 220 โวลต์
 ก าลังไฟฟ้า 1.7 กิโลวัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  -             26,500  -  - กองช่าง

24 อุตสาหกรรมและ
การโยธา/ก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองป้ัมน้ าหอยโข่ง ก าลังมอเตอร์ 3
 แรง ขนาด 2 น้ิวใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
  จ านวน 2  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
12,500  บาท

 -        25,000             25,000       25,000      25,000 กองช่าง

 - 468,100    2,706,600       25,000     25,000    รวมครุภัณฑ์ท่ีใช้บริการสาธารณะ
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๑๑๖ 

 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล  

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด
ก็ได้  และให้คณะกรรมการฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยที่  “การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่ก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ  “การประเมินผล”  (Evaluation)  เป็นสิ่งหนึ่ งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือ
การยุติการด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้
ว่าแผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่  อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนด

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑.๑  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๑)  ความสอดคล้อง  (Relevance)  ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
๒)  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
๓)  ความก้าวหน้า  (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
๔)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
๕)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  (Effect) 



๑๑๗ 

 

 

๖)  ผลลัพธ์และผลผลิต  (Outcome  and  Output)  เป็นการประเมินผลประโยชน์
ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

๗)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

๑.๒  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้ 

๑)  การประเมินผลกระบวนการ  (Process  Evaluation)  หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
   ๒)  การประเมินผลโครงการ  (Project  Evaluation)  หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 
   ๓)  การประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 

ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่  ๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่  ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจั ดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ก่อน  เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  
อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 



๑๑๘ 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘  แผนงาน (๕) 
 ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 
(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

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

(๓) 
 

 
(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 

 

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ        
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๓  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔  วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

  ๓.๕  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

  ๓.๖  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

  ๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

  ๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

  ๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐   

 



๑๒๒ 

 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
 ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(๕) 

 ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
 ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    

จะได้รับ 
(๕) 

 ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑ . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 ๕. โครงการพัฒนา  
 ๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

  ๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

  ๕.๔  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
  ๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศกัยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

  ๕.๖  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

  ๕.๗  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
  ๕.๘  โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง  ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

  ๕.๙  งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

  ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูก ต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(๕)  

  ๕.๑๑  มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดย 
 ๑)  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
 ๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  มีดังนี้ 

๒.๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  (Inputs)  กระบวนการ  (Processes)  ผลผลิต  (Outputs)  
และผลกระทบ  (Impacts)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไป  เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  ก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (Key  Stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจน
การใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

๒.๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  แบบบัตรคะแนนของ  Kaplan & Norton  
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า  การท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จาก
ผลลพัธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล  โดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ  ขององค์กรที่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมอง
องค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
หรือผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กร  และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้  ตัวแบบ  Scorecard   
จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้ การน าตัวแบบ  
Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่
ความเป็นเลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

๒ .๓ )  แบบมุ่ งวัดผลสัมฤทธิ์   (Result  Framework  Model  :  RF)  เป็ นตัวแบบที่
สอดคล้องกับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์      
โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  พิจารณาได้จากผลระยะกลาง 
(Intermediate Results  :  IRs)  ต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  การก าหนดเป้าหมายและผล
ระยะต่างๆ  ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้  ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งยัง
สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

๒.๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model)  ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล  ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและ
ผลลัพธ์  กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้นๆ  ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ 
ทั้งในลักษณะ  Formative  และ  Summative  โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท  
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(Context)  การด าเนินการ  (Implementation)  และผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ผลลัพธ์  ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ  

๒ .๕ )  แบบวัดกระบวนการปฏิ บั ติ งาน   (Process  Performance  Measurement  
System  :  PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือ  PPMS  เป็นระบบการประเมินที่มี
แนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่ างๆ  ใน
ลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการ
วัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

๒.๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น   (Problem-
Solving  Method)  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน  ถือเป็นวิธีการประเมิน
ที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง  เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้  (Reusable  
Knowledge)  ให้เกิดประโยชน์  ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถ
ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  ซึ่งในทางภววิทยา (Ontology)  แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่
ค่อนข้างท้าทาย  เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าวิธีการแก้ปัญหา
มาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหา
งานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน  ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

๒.๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Methods)  เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า  ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/
โครงการหรือแผนงานนั้นๆ  โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  (Sense  of  Ownership)  ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ  อีกด้วยการประเมินโดย
วิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วม
ตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ  ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ  โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนด
ประเด็นปัญหา  การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสรุปบทเรียน
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป   นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอ
ต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

๒.๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation)  เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ  ทั้งผลในด้านบวกด้านลบ  ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ  อันเกิดจากการด าเนินการ
ตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่าง
กว้างขวางเป็นระบบ  อันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย  โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึง
ผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  และผลกระทบต่างๆ  (Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพล
อย่างไร  ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก  ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ       
ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม  โครงการอะไร  
อย่างไร นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

๒.๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model)  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของ
ตาราง  โดยแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดงความถี่ท่ีเกิดขึ้น  เพ่ือที่จะก าหนด
อัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่ าวเป็นที่
นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ใน
การติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  
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๒.๑๐)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model)  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ใน
การก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่ง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร  รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ       
โดยตัวแบบการประเมินตนเอง  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑)  ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
(๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
(๓)  ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
(๔)  เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
(๕)  ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
(๖)  ด าเนินการ 

๒.๑๑)  แบบอ่ืนๆ  เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ  ๑ - ๑๐  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ยุทธศาสตร์และโครงการ)
นั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม  ดังนี้ 

๑)  การทดสอบและการวัด  (Tests  &  Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทาง
การวัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นต้น 

๒)  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (Formal  or  semi-formal 
interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure  interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์  และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal  interview)  ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง      
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ  การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ  
ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ    
ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ๒  วิธี  คือ 

๒.๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (Natural  conversation)  เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติม
หรือขอค าอธิบายเหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็น
การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

๒.๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ          
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน 

๓)  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต  เพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึก การสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  การสังเกต  คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน  โดย ใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
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ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม 
การสนทนา  และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ  ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้  การสังเกตในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท 

๓.๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรือหมู่บ้าน  มีกิจก รรมร่วมกัน      
ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น  คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด  และ

ชัดเจนมากท่ีสุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น  สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 
๓.๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  observation)  หรือการสังเกต

โดยตรง  (Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคม  หมู่บ้าน  ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต  และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ  ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔)  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจ 
  ๕)  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนด
เป้าหมาย  กลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องท า
การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม  เช่น  ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนการจัดท ายุทธศาสตร์  ผู้เข้าร่วมมีกี่คน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบ
ตัวเลข สถิติต่างๆ  ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน  เช่น  จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  
จ านวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี  เป็นต้น 
 ๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ  เช่น  หมู่บ้านนี้มีความเจริญ  
มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด  จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง  
ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร  ผลของคนเป็นอย่างไร  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง  
ความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์  ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนใน
หมู่บ้าน  ชุมชน  หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
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 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 
 ๑.  บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Client  satisfaction  criterion) 
 ๒.  บรรทัดฐานด้านเวลา  (Time  criterion) 
 ๓.  บรรทัดฐานด้านการเงิน  (Monetary  criterion) 
 ๔.  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล  (Effectiveness  criterion)  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา  ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่
เกิดจากการด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว  เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ  แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ  ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจาก
สิ้นสุดโครงการไปแล้ว  จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์  เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมอง
ย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น  คือ  การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  หากไม่
มีการด าเนินโครงการนั้นๆ  หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  แต่การ
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควร
พิจารณาและค านึงถึง  เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ  และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอก
แผน (เกินความคาดหมาย)  นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปี
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์  ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ       
โดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์  เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร  ได้แก่  บุคลากร  
เวลา  งบประมาณ  ชื่อเสียง  เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  เรียกว่า  “ผลผลิต”  ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์  เรียกว่า  “ผลลัพธ์”  

 ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า  เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก  เป็นผลต่อขยายจาก
การเกิดผลผลิตของโครงการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบ  คนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์
มากกว่าผลกระทบ 

ผลกระทบ  (Impact)  เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ  ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ความสนใจ  ได้แก่ 

๑)  ประชาชน  (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ)  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น  “สิ่งที่ดี”  จาก
การด าเนินโครงการ 

๒)  ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการต้องการเห็นว่าผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง 

๓)  ชุมชน/หมู่บ้าน  ภาคประชาสังคมท่ีต้องการเห็นว่าโครงการ/กิจการ  ได้สร้างผลงาน
ทางบวกอย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี  (Good  Indicator)  ของสิ่งที่คิด
ว่าได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอนาคตการพัฒนา  เป็นวิธีการที่มุ่งเน้น
ความ พยายามท่ีจะน าไปสู่การสร้างความม่ันคงและการยกระดับคุณภาพชีวิต  และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 



๑๓๒ 

 

 

สิ่งส าคัญ  คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนา  จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้  มีดังนี้ 

๑)  การก าหนดทิศทาง  (Direction  setting)  แนวทางกว้างๆ  ของนโยบายและการพัฒนา 
๒)  การจัดล าดับความส าคัญ  (Determining  priorities)  ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของ

การมองอนาคต  และเป็นแรงผลักดันที่จะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
๓)  ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต  (Anticipatory  intelligence)  ระบุแนวทางใหม่ๆ  

ที่ก าลังจะเกิดขึ้น  ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
๔)  การสร้างความเป็นเอกฉันท์  (Consensus  generation)  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน  มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

๕)  การสนับสนุนการตัดสินใจ  (Advocacy)  ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

๖)  การสื่อสารและการศึกษา  (Communication  and  education)  ส่งเสริมการสื่อสาร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมู่บ้าน  ชุมชน  และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุน

และผลประโยชน์  (Costs  and  Benefits)  ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ  เช่น 
  ๑)  การส ารวจความต้องการของประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  มีต้นทุนด้านเวลาและ
งบประมาณด าเนินการ 
  ๒)  การประชุมหารือ  หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน  เพื่อเตรียมการในประเด็น
ที่จะต้องพิจารณา  การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน  และ
อาจจะรวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
  ๓)  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น  เมื่อพัฒนาได้
แล้วบุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย  ท าความเข้าใจเพ่ือจะใช้งานได้  รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 
  ๔)  อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา  สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล    
การจัดท ารายงาน  การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล  (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ)  ได้แก่ 
๑)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น  เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควร

จะเป็น  ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
๒)  ผลกระทบทางลบ  ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่า

พยายามปกปิดและละเลย 
๓)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วน

ที่เป็นผลต่อสังคม  ประชาคม  ที่นอกเหนือจากพันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

๔)  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณ
ได้ดีขึ้น 



๑๓๓ 

 

 

แนวคิดที่อาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ   ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นต้น 
 


