
 
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                      

 
ค ำน ำ 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์พร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารหวังท่ีจะท าให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
สภาต าบลค าตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 113 ตอนท่ี 9 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน นับแต่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 173 หมู่ท่ี 5 บ้านดงน้ าเย็น ต าบลค า 
ตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจาก
จังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอค าตากล้าประมาณ 3 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้   
  

ทิศเหนือ        จรดแม่น้ าสงคราม ติดต่อเขต อ าเภอเซกาและอ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
  ทิศตะวันออก   จรดเขตต าบลหนองบัวสิมและต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต้  จรดเขตต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันตก จรดเขตต าบลนาแต้ อ าเภอค าตากล้า   จังหวัดสกลนคร 
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แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เป็นพื้นท่ีราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นท่ีราบลุ่ม น้ าท่วมถึง มีแม่น้ าสงครามไหลผ่าน
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ าจืด 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า   จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมือง 

ร้อน เฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก
ตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า ส่วนใน
ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง 
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  1.4  ลักษณะของดิน 

  ดิน ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกท าให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง เป็นเหตุให้ดิน
ถูกน้ าชะล้างสารอาหารและส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อพืชไปหมด การปรับปรุงดินท าได้ค่อนข้างยาก เพราะการใส่ปุ๋ย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทาน และการจัดการบ ารุงรักษาดินไปพร้อมๆกันด้วย
ซึ่งในการใช้ประโยชน์จากดินใน พื้นท่ีของอ าเภอค าตากล้าจะใช้ในการท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท า
สวนและเล้ียงสัตว์ ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย และเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า 

 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง  

 การปกครองส่วนท้องท่ี แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน  เขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีจ านวนท้ังหมด 10 หมู่บ้าน โดยมีก านัน 1 คน   ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 10 คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๑0 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
20 คน  ดังนี้  

หมู่ท่ี 2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน)  
หมู่ท่ี 5 บ้านดงน้ าเย็น (บางส่วน)  
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยดินด า (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน)  
หมู่ท่ี 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 15 บ้านนาค า (บางส่วน)  
หมู่ท่ี 16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน)  
 
2.2  การเลือกต้ัง   

  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 10 หมู่บ้าน จะมี
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หมู่บ้านละ 2 คน  10  หมู่บ้าน รวมเป็น  20  คน  
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          3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรท้ังส้ิน  5,212 คน  แยกเป็นชาย 2,554  คน  หญิง  2,658 คน  จ านวน
ครัวเรือน 2,485 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ มกราคม พ.ศ.2564) 

 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

หมู่ที ่
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม 

2 
5 
7 
8 

10 
12 
13 
14 
15 
16 

บ้านโคกอุดม  
บ้านดงน้ าเย็น  
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านห้วยดินด า (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 
บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านนาค า (บางส่วน) 
บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) 

272 
361 
137 
148 

66 
142 
386 
621 
100 
252 

249 
264 
157 
224 
103 

89 
547 
622 

94 
205 

298 
304 
171 
216 
116 

81 
527 
668 

72 
205 

547 
568 
328 
440 
219 
170 

1,074 
1,290 

166 
410 

                           รวม 2,485 2,554 2,658 5,212 

ปี  
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2560         2,594         2,561         5,155  
2561         2,574         2,594         5,167  
2652         2,567         2,602         5,169  
2563         2,574         2,641         5,215  
2564         2,572         2,642         5,214  

แยกตามช่วงอายุ หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 596 549 อายุต่ ากว่า 18  ปี 

จ านวนประชากร 1,642 1,695 อายุ 18 – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 404 328 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

รวม 2,642 2,572  
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4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

       -  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    4  แห่ง 
1.  โรงเรียนอนุบาลค าตากล้า     จ านวนนักเรียนประมาณ  171 คน 
2.  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี        จ านวนนักเรียนประมาณ  116 คน 
3.  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ   จ านวนนักเรียนประมาณ    60 คน 
4.  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง    จ านวนนักเรียนประมาณ  128 คน 

       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       4 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแสนสุข   จ านวนนักเรียนประมาณ  11 คน 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ   จ านวนนักเรียนประมาณ 26 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตงค าตากล้า  จ านวนนกัเรียนประมาณ  18 คน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้ าเย็น     จ านวนนักเรียนประมาณ   7 คน 

        -  ห้องสมุดประชาชน   จ านวน    1 แห่ง 
        -  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน    1 แห่ง 

      4.2  สาธารณสุข 
-  สาธารณสุขอ าเภอ                จ านวน     1 แห่ง 

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    5 แห่ง 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า       ร้อยละ  100  
 

4.3 อาชญากรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย 

ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลท่ีส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุ
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาท่ี
ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
หาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถด าเนินการได้           
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4.4 ยาเสพติด  
 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จากการท่ีทางสถานีต ารวจภูธรค าตา
กล้าได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้ามีผู้
ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น 
เช่น การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี  
ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้

ด าเนินการการส ารวจข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูล
ด้านการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับท้องถิ่น (อปท.1) มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพผู้
พิการ และเบ้ียผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 
ช่วงอายุ วงเงิน(บาท) จ านวน(คน) 
60-69 600 426 
70-79 700 192 
80-89 800 63 

90 ข้ึนไป 1,000 5 
รวม 693 

ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน (คน) วงเงิน (บาท) 

156 800 
ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2564 

จ านวน (คน) วงเงิน (บาท) 
11 500 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   - ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน    4 สาย 
   - ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน    7 สาย 
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  5.2  การไฟฟ้า 
   องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ร้อยละ 100 การขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่างทางและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมได้ทุกพื้นท่ี  
  5.3  การประปา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ใช้ระบบน้ าประปาหมู่บ้านในครัวเรือน ร้อยละ 
100 ส่วนน้ าประปาเพื่อการเกษตรยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
  5.4  โทรศัพท์ 
   -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   -  ขนส่งเอกชน   จ านวน 3 แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 

การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน และการประมงน้ าจืด ส่วนท่ีเหลือ
ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างท่ัวไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอื่นในตัวเมืองใหญ่ๆ พืช
เศรษฐกิจท่ีท ารายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉล่ียของประชากร 14,470 
บาท ต่อปี 

           6.2  การประมง 
  -  ต าบลค าตากล้า มีการประมงคือบ่อเล้ียงปลาในกระชัง  ต้ังอยู่ท่ี  

-  หมู่ท่ี  7  บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัด
สกลนคร 

-  หมู่ท่ี  8  บ้านวังเวิน ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
-  หมู่ท่ี  10  บ้านห้วยดินด า  ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  6.3  การปศุสัตว์ 
  - ต าบลค าตากล้า มีการปศุสัตว์คือ การเล้ียงโคและการเล้ียงสุกรในทุกหมู่บ้านของต าบลค าตา
กล้า 
  6.4  การบริการ 

-  ปั้มน้ ามันขนาดใหญ่   จ านวน  3 แห่ง 
-  ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน  5 แห่ง 
-  ปั้มบรรจุแก๊ส               จ านวน      ๑        แห่ง 
-  โรงสี     จ านวน            15  แห่ง 
-  ร้านขายของช า   จ านวน  25 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถยนต์   จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านทอง    จ านวน  3 แห่ง 
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-  ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์   จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านค้าส่ง    จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านตัดผม,เสริมสวย   จ านวน  10 แห่ง 
-  ร้านอาหาร    จ านวน  12 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน  5 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านขายรถยนต์   จ านวน  1 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การศึกษา  จ านวน  1 แห่ง 

 

  6.5  การท่องเที่ยว 
  -  มีแหล่งท่องเท่ียวบ้านผาศักดิ์  ม.13 
  -  มีแม่น้ าสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยงบ้านห้วยดิน
ด า  

    บ้านผาศักดิ์ 
  -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก 
  -  มีทรัพยากรป่าไม้จ านวนมาก 
  -  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย 
  -  มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์,งานบุญแห่เทียนพรรษา,งานบุญบั้งไฟ,งานบุญประเพณีบุญ 

เดือนสาม 
 

  6.6  อุตสาหกรรม 
  -  ต าบลค าตากล้า  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
 

  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร   29 กลุ่ม 
  -  กลุ่มเกษตรผสมผสาน     18 กลุ่ม 
  -  กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า     6 กลุ่ม 
  -  กลุ่มผู้บริโภค      16 กลุ่ม 
 

  6.8  แรงงาน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ 

ทางเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน และการประมงน้ าจืด ส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างท่ัวไป 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา 

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจ านวน 7  แห่ง  ส านักสงฆ์ 7 แห่ง มีพระจ า 
พรรษาครบทุกวัด  

 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณี 

บุญเดือนสาม 
 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถิ่น 
  -  วัฒนธรรมการพูด ภาษาถิ่น คือ ภาษาภูไท 
 

  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - ผ้าย้อมคราม, ผลิตภัณฑ์จักรสาน,ผ้าขาวม้า  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
             -ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน                    24 สาย 
             -บึง,หนองและอื่น  ๆ จ านวน              9 แห่ง 

- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย   จ านวน     20 แห่ง 
- บ่อน้ าต้ืน  จ านวน    24 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  จ านวน    11 แห่ง 
- สระน้ า   จ านวน     7 แห่ง 
- บ่อบาดาล  จ านวน    40 แห่ง 
- ท านบดิน  จ านวน     1 แห่ง  

  8.2  ป่าไม้ 
- สภาพเป็นป่าโปร่ง ปนไร่นาและป่าละเมาะ ป่าไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าโคกไม้

ท่ีขึ้น ได้แก่ เต็ง ,รัง ,พะวง ,แดง ยาง, มะค่าโมง และประดู่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมจากการบุก
รุกเป็นพื้นท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศัย ของราษฎร 

 

  8.3  ภูเขา 
   - ในพื้นท่ีไม่มีภูเขา 
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  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
   - มีแหล่งท่องเท่ียวบ้านผาศักดิ์  ม.13 

  - มีแม่น้ าสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  
บ้านห้วยดินด า บ้านผาศักด์ิ 

   - มีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก 
   - มีพื้นท่ีในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก 
   - มีทรัพยากรป่าไม้จ านวนมาก 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  

สาระส าคัญ 
1. ความม่ันคง 
๑.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปล่ียนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ัง
มิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

1.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ี
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
2. ความม่ังคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
๒.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญในระดับภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.๓ ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี มีสร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

3.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2) ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า 
กระจายอ านาจและสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝ่ังทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
เร่งรัดการจัดท าหลักเกณฑ์แดน แก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองท้ังระบบ 
  5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี สารสนเทศและไซ
เบอร์ 
  6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
  7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า 
  8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าเร็จกับการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
   - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลัง
และการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียน และสร้าง
ความเช่ือมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชน
ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีสะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นท่ี และให้อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็น
ธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
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  2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร 
   - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
   - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
   - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
   ภาคอุตสาหกรรม 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   ภาคบริการ 
   - สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
   - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   - ส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
   พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
   - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการ
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  
   - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ท่ี
เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่
สากล 
   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
   - เขตเศรษฐกิจชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังในด้านการผลิตร่วม
และช่องทางการตลาดร่วมกัน 
   - พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยี
สูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 



๑๔ 

 

 
 

   - พื้นท่ีเมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่า
อยู่ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่ างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเช่ืองโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง 
   การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - ด้านการขนส่ง ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีต้นทุนต่ า 
รวมท้ังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยาน และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
   - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเช้ือเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นท่ี อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมท่ีจะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมท้ังเช่ือมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
   - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT ท่ีเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพิ่ม
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
   การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
   - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
   - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ด้านอาหาร ด้านส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังการป้องกันภัยในทุกรูปแลล 
   - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ท่ีดี
กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ  
   - เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาค รวมท้ังประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ และให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
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   - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการ ค้าและการลงทุน รวมท้ังวาง
แนวทางป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
   - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการต้ังครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงโดยการ
ปฏิรูป โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเช้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให้มี
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและ
จิตท่ีดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬา
เพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและ
มั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ

มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงเป็นธรรมท้ังในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน 
ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมล้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬา
เพื่อสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐาน
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รากท่ีเข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบส่ือ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่า
ทันส่ือโดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่าอย่างเข้มงวด 

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้บน
พื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการใช้บริการของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ ์

- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ า
ต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าท่ีเพียงพอ เพิ่มขีดความสามรถในการเก็บกักน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และการแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะ
พื้นท่ี ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

- พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

-  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
- ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- พัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้
เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นท่ี 

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้
เอื้อต่อการพัฒนา 

- เพิ่มศักยภาพเมืองด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มปะสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย 

- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอน 
- พัฒนาพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมิงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความ

ต่อเนื่องของธุรกิจ 
  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกนัความเส่ียงหรือความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม 

- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้างองค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาตืและ
ส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามรถในการแข่งขันและลดความเหล่ือมล้ า 

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมาย
ท่ีเป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุน
การขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวาระการพฒันาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวาระพฒันาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาค

ส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็น
แบบยึดพื้นท่ีตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขบัเคล่ือน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

ประเทศ 
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี

การแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
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- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งต้ัง โยกย้าย 
5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท า

ฐานข้อมูลงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
- ยกระดับประสิทธิภาพให้บริการ การบริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ โทรศัพท์มือถือ 

7) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจ ข้อมูลระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
หน้าท่ีให้ความเห็นกฎหมายให้สามรถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามรถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและ
ประชาชนได้ 

           1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้าน
ต่างๆ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงก าหนดเป็นหมาย
รวมของการพัฒนา ดังนี้ 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง
ต่ืนรู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สั งคม และจิต
วิญญาณ 

2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กท่ี
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
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6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาท
ภาครัฐในการให้บริการที่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปช่ัน และการบริจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แบ่ง

ออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีพึงปรารถนา พัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งท่ีมี
ทักษะความรู้ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและ
สามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวันให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
   2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
   3. การลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
   4. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
   5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพื่อสังคม 
   6. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   เป้าหมายเพื่อการสร้างโอกาสให้คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการ
พัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
   2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพื่อขยาย
ความคุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
   3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานราก 
   4. การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อ
กลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
   6. การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
   7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
 



๒๐ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยั่งยืน และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการ
พัฒนาภาคการเงิน 
   2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการมุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
   เป้าหมายเพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
ควบคุม ป้องกันและลดมลพิษ รวมท้ังฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2. การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
   3. แก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อม 
   4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   5.  พัฒนาระบบบริ หา ร จัดก ารและกลไ กแก้ ไ ขปัญหาความขั ดแย้ ง ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   7. บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
   8. การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
   เป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาท่ี
มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การรักษาความมั่นคงภายใน 
   2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
   4. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
   5. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
   6. การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   7. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   เป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
ระดับการให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลัง 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   เป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
และการค้าอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิตอลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6. การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ าประปา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   เป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะ
ช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะ
ทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
   2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญรุ่งเรืองสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้อย่างท่ัวถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับ
จากชุมชนโดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 



๒๒ 

 

 
 

   1. การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ
ประเทศ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์  อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
   2. การพัฒนาเมือง ท้ังการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองส าคัญ 
   3. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
   เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลท่ีต้ังของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีสมรรถภาพสูง
แลเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของ
ไทยให้เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม
ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
   2. การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนท่ีมีสมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค 
   3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต การค้า การบริการ
ของผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นชาติการค้า 
   4. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
   6. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ 
   7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
   8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒  
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นแผนท่ีจะก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการก าหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่มิติ
ใหมใ่ห้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทางการขับเคล่ือนส าคัญ ๖ ด้าน ดังนี้ 
   ๑) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : 
พัฒนาแหล่งน้ า เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 



๒๓ 

 

 
 

   ๒) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือม
ล้ า : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนา
ระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือม
ล้ า 
   ๓)สร้ า งคว าม เข้ มแข็ งของฐาน เศรษฐกิ จภาย ในควบ คู่กั บก ารแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ 
SMLs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

๔) พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
   ๕) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ
ด่านศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน และเร่งรัดด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  1.3.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้มีการปรับเปล่ียนประเด็นการพัฒนา เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากท่ีสุดซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็นพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาการท่องเท่ียว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

๒) การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาคารปลอดภัย 
  ๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นท่ี 
  ๔) การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาการท่องเท่ียว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 วัตถุประสงค ์: ๑) การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด เป็นท่ียอมรับมากขึ้น 
          ๒) การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา :  ๑) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เส้นทางคมนาคม และส่ิงอ านวยความสะดวก 
    ด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
    ๒) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน 

บ้าน 
๓) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการแก่ผู้ประกอบการและ 
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
๔) พัฒนาสินค้าท่ีระลึก และ OTOP ท่ีมีคุณภาพเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว 
๕) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย 
 วัตถุประสงค ์: ๑) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
   ๒) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
   ๓) ผลผลิตการเกษตรได้รับกาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 
           แนวทางการพัฒนา : ๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
    ๒) ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 
    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง 

การเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด 
๔) ประชาสัมพันธ์ และการเช่ือมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาค
ธุรกิจในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค ์: ๑) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 
  ๒) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า 

การลงทุน 
  ๓) ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปร ุง/พัฒนา 
  ๔) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

   แนวทางการพัฒนา : ๑) เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการ และ
แรงงานในพืน้ท่ี 

   ๒) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
   ๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน 

๔) ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพื้นท่ี 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง 
 วัตถุประสงค ์:  ๑) ลดความเหล่ือมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
   ๒) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 
   ๓) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๔) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมการลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี 
    ๒) สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓) ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเท่ียวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายรวม 
  “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 

  ตัวชี้วัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ จากปีท่ีผ่านมา 
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นการ

พัฒนาที ่
ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 
  ๒) เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่พฤกษเวช 
  ๓) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
  ๔) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของ
จังหวัดสกลนคร 
  ๕) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖) เพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๗) เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด  
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1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
 ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 ยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภค 

อย่างท่ัวถึง 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

 4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็น  
ระบบ 

  5) ส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพื้นฟูอย่างยั่งยนื

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
  ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
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 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 

  ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างท่ัวถึง 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพื้นฟูอย่างยั่งยนืครอบคลุมทุก

พื้นท่ี 
 7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
 ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 

     เกษตรและเช่ือมโยงเครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ 

     เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   กลยุทธ์ที่ ๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
   กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 

2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
 "ค าตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู ้

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีดี 
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2.3 เป้าประสงค์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

1.  ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและสาธารณสุข

มีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 
 

1.  ร้อยละของถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2.  ร้อยละของประชาชนท่ีเดินทางสะดวก 
3.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4.  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับ อุปโภค-บริโภค 
5.  ร้อยละของจ านวนส่ิงปลูกสร้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความ
ตระหนักในการอนรุักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
ต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ได้รับความ
ดูแล ช่วยเหลืออย่างถ้วนหน้า 
3.  ร้อยละของการเกิดโรคติดต่อปราศจากในพื้นท่ี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3.  ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

1. ร้อยละช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มมากขึ้น 
2. ร้อยละจ านวน อปพร.การรักษาความสงบในพื้นท่ีมี
เพียงพอ 
3. ร้อยละจ านวนนักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  ร้อยละจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาตาม
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1.  ร้อยละจ านวนประชาชนท่ีได้รู้จักประเพณีต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี
ต่างๆ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ
ที่ดี 

1.  จ านวนบุคคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  ร้อยละของรายได้เพิ่มข้ึน 
4.  ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
และการให้บริการ 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
ก่อสร้างท่ีสาธารณประโยชน์การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าพัฒนาปรับปรุงระบบประปาพฒันาปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ า 

บ าบัดและจัดการขยะมูลสัตว์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน เช่น 
1.  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.  จัดหาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
3.  จัดต้ังตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้า 
4.  จัดต้ังกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ 
5.  ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
6.  สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
7.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
9.  ฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่
ประชาชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษา 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกความ
พร้อมอยู่เสมอ 



๓๑ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน เช่น 
1.  บ ารุงรักษาศาสนา 
2.  ส่งเสริมและอุดหนุนงานประเพณีต่างๆ 
 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการ
จัดการที่ดี 

1. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริการประชาชน 
1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.2 โครงการจัดท าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
1.3 โครงการฝึกอบรมบุคลกากร 
1.4 โครงการศึกษาดูงาน 
2.  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.1 จัดเวทีประชาคมและสนับสนุนการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
        2.6 กลยุทธ์ 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลค าตากล้า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาต าบลค าตากล้าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ัง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

7. การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีดี 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการ
พิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์  ดังกล่าว 
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                2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จ านวน 7  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบรหิารส่วน

ต าบลค าตากล้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวดั

สกลนคร 

แผนพัฒนาจังหวดั
สกลนคร 

แผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียง           
เหนือตอนบน 2                  
(จังหวัดสกลนคร 

นครพนม 
มุกดาหาร) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ              

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ป ี

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 
1 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์        
ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5  การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์          
ที่ 3  การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ด้านการค้า การ
ลงทุน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 10 
การต่าง 
ประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถใน          
การแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 
2 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบูรณา
การอย่างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบ
บูรณาการอย่างสมดุล
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 10 
การต่าง 
ประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์         
ที่ 3 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

 
 
 
 
- 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา          
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์         
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์  ที ่1 
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์           
ที่ 2  การ
ส่งเสริม 
พัฒนาการผลิต
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 



๓๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบล

ค าตากล้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาจังหวดั
สกลนคร 

แผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียง           
เหนือตอนบน 2                  
(จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ              

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ป ี

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 
3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

 
 
 
- 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา          
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

 
 
- 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้านการบริหาร
การจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์        
ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ           
ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์           
ที่ 4 การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ความมัง่คง 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
 

 
3 .การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
           3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในปีท่ีผ่านมา  จากการสรุป
สถานการณ์การพัฒนา  การประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  และประเมินประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี   เชิงคุณภาพมีดังนี้โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  
(SWOT  Anaysis) 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength  = S) 
1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
2. บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
3. มีรายได้บางประเภทท่ีสามารถจัดเก็บเองได้ 
4. มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ   

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness  =W) 
1. มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังต าบลท าให้การจัดสรรงบประมาณพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
2. เปอร์เซ็นต์พื้นผิวจราจรลาดยางและคอนกรีตมีไม่เพียงพอ 
3. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง 
4. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า เปล่ียนทุกๆ 4 ปี ท าให้การด าเนินงานไม่

ต่อเนื่อง 
5. ระบบการท างานมีข้ันตอนมาก  ท าให้งานล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
6. มีอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
7. งบประมาณท่ีมีในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอกับโครงการท่ีชาวบ้านต้องการจึงไม่สามารถ

ด าเนินโครงการให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเท่าท่ีควร  เช่น  การขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 
 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity  =  O) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบัน สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการของต าบลมากขึ้น 
2. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
3. ประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  มีหลายชนเผ่า  ท าให้วัฒนธรรม

ท่ีหลากหลาย  จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้สนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ  
เช่น ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบส่ี   

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat  =  T) 
1. วัฒนธรรมต่างชาติท่ีหล่ังไหลเข้ามาด้วยความเป็นโลกาภิวัฒน์เป็นท่ีนิยมชมชอบของเด็กและ

เยาวชน  ซึ่งขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
2. ฝ่ายการเมืองท่ีมีบทบาทในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงโครงการ  การใช้งบประมาณ  ท าให้โครงการท่ี

ก าหนดไว้แล้วไม่สามารถด าเนินการได้เท่าท่ีควร 
3. แรงงานในพื้นท่ีมีการเคล่ือนย้ายออกนอกจังหวัด  ท าให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม  
4. ราคาน้ ามันเช้ือเพลิงมีราคาสูง  ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นไปด้วย    
5. ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นทุกปีในบางพื้นท่ี  ท าให้เกษตรในพื้นท่ีดังกล่าวได้รับความเสียหาย 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
  ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ 
อปท. 
๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ ให้ความส าคัญ 

๑. บุคลากรทางด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
๒. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดแคลนส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน และ
วัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนท่ี
มีช่ือเสียง 
๔. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๕. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

๒. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
 

  ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ๑. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญ ๑. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคัญของจังหวัด ๒. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
 ๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการ

ผลิตสูง 
 ๔. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
 ๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วม

ของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
 
  ๓. ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ 
อปท. 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. การกีฬา ๑. ด้านกีฬา 
   - รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย    - ขาดพื้นท่ีสาธารณะในการเล่นกีฬา 
๒. ยาเสพติด    - ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
   - รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

   - ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 

    - มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล ๒. ยาเสพติด 
๓. สังคมสงเคราะห์    - มีการลักลอบการผลิต และจ าหน่าย 
   - นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น    - ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    - ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
   - ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร.คอยดูแล ๓. สังคมสงเคราะห์ 
๕. สาธารณสุข    - ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
   - มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    - ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน    - จ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนในสังคม 
   - ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมาก
ขึ้น 

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 

 ๕. สาธารณสุข 
    - โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก 

 
   



๓๗ 

 

 
 

๔. ด้านบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ 
อปท. 
 

๑. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. เป็นนโยบายท่ียุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ ๑. ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพฒันาให้ได้

มาตรฐาน 
๒. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
 

 
  ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ 
อปท. 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. เป็นนโยบายท่ียุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
 

๑. ห้วย หนอง คลอง บึงต้ืนเขิน 
๒. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
 

 
  ๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ  
อปท. 
๓. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 
 

๑. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมี
การปรับเปล่ียนบ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
ขึ้น 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Theats) 
๑. เป็นนโยบายท่ียุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
 

๑. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 



๓๘ 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต. 
ค าตากล้า 

 ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานเกษตร 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณาสุขและ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 



๓๙ 
 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  (ต่อ) 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

 

อบต. 
ค าตากล้า 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
เรียนรู ้

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 
 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารการ
จัดการท่ีดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 7 ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11 แผนงาน 5  ส านัก/กอง  
 



๔๐ 
 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 

            

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

30 33,686,100 36 35,391,000 25 38,228,000 8 13,270,000 2 2,400,000 101 122,975,100 

2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

61 109,700,000 69 134,495,800 44 110,894,000 21 76,840,000 5 5,700,000 200 437,629,800 

รวม 91 143,386,100 105 169,886,800 69 149,122,000 29 90,110,000 7 8,100,000 301 560,604,900 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1 .แผนงานการเกษตร 

 
 
 

6 

 
 
 

1,180,000 

 
 
 

10 

 
 
 

3,400,000 

 
 
 

11 

 
 
 

4,737,000 

 
 
 

7 

 
 
 

2,680,000 

 
 
 

8 

 
 
 

6,680,000 

 
 
 

42 

 
 
 

14,177,000 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
5 

 
2,500,000 

รวม 7 1,680,000 11 3,900,000 12 5,237,000 8 3,180,000 9 7,180,000 47 16,677,000 

แบบ ผ.01 



๔๑ 
 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และทรัพยากรมนุษย์ 
1.แผนงานการศึกษา 

 
 
 

4 

 
 
 

400,000 

 
 
 
4 

 
 
 

400,000 

 
 
 
4 

 
 
 

400,000 

 
 
 
4 

 
 
 

400,000 

 
 
 

4 

 
 
 

400,000 

 
 
 

20 

 
 
 

2,000,000 
2.แผนงานสาธารณสขุ 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000 35 3,250,000 
3.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

 
2 

 
200,000 

 
10 

 
1,000,000 

4. แผนงานเคหะและชุมชน             
5. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
3 

 
130,000 

 
3 

 
130,000 

 
3 

 
130,000 

 
3 

 
130,000 

 
3 

 
130,000 

 
15 

 
650,000 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 10 1,100,000 
7.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
9 

 
1,110,000 

 
9 

 
1,110,000 

 
9 

 
1,110,000 

 
9 

 
1,110,000 

 
9 

 
1,110,000 

 
45 

 
5,550,000 

8.แผนงานงบกลาง 4 10,300,000 4 10,300,000 4 10,350,000 4 10,850,000 4 10,850,000 20 52,650,000 
รวม 31 13,010,000 31 13,010,000 31 13,060,000 31 13,560,000 31 13,560,000 155 66,200,000 

แบบ ผ.01 



๔๒ 
 

 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 

5 

 
 
 

390,000 

 
 
 

5 

 
 
 

390,000 

 
 
 

5 

 
 
 

390,000 

 
 
 

5 

 
 
 

390,000 

 
 
 

5 

 
 
 

390,000 

 
 
 

25 

 
 
 

1,950,000 
รวม 5 390,000 5 390,000 5 390,000 5 390,000 5 390,000 25 1,950,000 

5.  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
1 .แผนงานการศึกษา 

 
 
 

18 

 
 
 

6,320,000 

 
 
 

18 

 
 
 

7,320,000 

 
 
 

18 

 
 
 

7,320,000 

 
 
 

18 

 
 
 

7,820,000 

 
 
 

18 

 
 
 

7,820,000 

 
 
 

90 

 
 
 

36,600,000 
รวม 18 6,320,000 18 7,320,000 18 7,320,000 18 7,820,000 18 7,820,000 90 36,600,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

12 

 
 
 

270,000 

 
 
 

12 

 
 
 

270,000 

 
 
 

12 

 
 
 

270,000 

 
 
 

12 

 
 
 

270,000 

 
 
 

12 

 
 
 

270,000 

 
 
 

60 

 
 
 

1,350,000 
รวม 12 270,000 12 270,000 12 270,000 12 270,000 12 270,000 60 1,350,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการท่ีดี 
1 .แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

14 

 
 

1,310,000 

 
 

14 

 
 

1,320,000 

 
 

14 

 
 

1,320,000 

 
 

14 

 
 

1,320,000 

 
 

14 

 
 

1,320,000 

 
 

70 

 
 

6,580,000 
รวม 14 1,310,000 14 1,320,000 14 1,320,000 14 1,320,000 14 1,320,000 70 6,580,000 

รวมท้ังสิ้น 178 166,366,100 196 196,086,800 161 176,719,000 117 116,650,000 96 38,640,000 748 689,961,900 

แบบ ผ.01 



๔๓ 
 

 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็น 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนสาย
บ้านฉางบัวพา-บ้านดงน้ าเย็น 
จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 

- - 198,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 
5 บ้านดงน้ าเย็น 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนสาย
จากร้านครัวคุณยายถึงหน้าวัด
เทพก่องก่อย จุดที่ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่ถึง 

66,000     มีไฟฟ้าใช้
และส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๔ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 
5 บ้านดงน้ าเย็น 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสายจากสามแยกถนนสาย
บ้านดงน้ าเย็น-บ้านฉางบัวพาถึง
บ้านนายชื่น  วังวิสัย 

- 105,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็น 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนสายจากร้านครัวคุณ
ยายถึงนานางกาอ่อน  หล้าหิบ 

- - 105,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๕ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
หมู่ 7 บ้านหนองเหมือด
เมี่ยง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
จากบ้านนายวิทยา  อ่อน
มิ่งถึงบ้านนายประยงค์  
มหาโยธี  

21,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 8 
บ้านวังเวิน 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่ง
เกษตรบ้านวังเวินสายเข้า
บ่อขยะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า 

92,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๖ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 
10 บ้านห้วยดินดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนนภายใน
หมู่บ้านห้วยดินด าสายจากบ้านนาย
อ้น  วงศ์อินอยู่ถึงนานายสมัย  มูล
ดวง 

198,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย
บ้านทุ่งศรีทอง-บ้านแสนสุข จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 

- 150,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 
10 บ้านห้วยดินด า 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนสายทางเข้า
หมู่บ้านห้วยดินด าจากหน้าวัดบ้าน
ห้วยดินด าถึงสามแยกถนนสายบ้านนา
ค า-บ้านวังเวิน 

569,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 14 
บ้านแสนสุข  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถนนไปแหล่งเกษตรบ้านแสนสุขสาย
จากสามแยกถนนสายบ้านแสนสุข-
บ้านดงอีบ่างถึงนานายสันทะ  อุประ 

- 404,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ไปแหล่งเกษตร หมู่ 16 
บ้านฉางบัวพา 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนนสาย
จากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึง
สามแยกถนนสายบ้านศรีดอก
แก้ว-บ้านแสนสุข จุดที่ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่ถึง 

264,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้านฉาง
บัวพา หมู่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนนสาย
ข้างปั๊มน้ ามันคาลเท็กซ์เริ่มจาก
สายแยกถนนสายพังโคน-บึง
กาฬ ถึงสามแยกบริเวณหน้า
บ้านนายสงคราม  สุขเจริญ จุด
ที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 

- 66,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๙ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ 2 บ้านโคก
อุดม 

เพ่ือให้ประชาขน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร
ไป-มา 
 

ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟ
ถนนพร้อมสายพาดดับ สาย
หลังวัดสว่างสามัคคี จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 

- 100,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร จากนา
นายยรรยง ปุริมศักด์ิ-นา
นายฉลอม มุลิจันทร์  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนานาย
ยรรยง  ปุริมศักด์ิ-นานาย
ฉลอม มุลิจันทร์   จุดที่ไฟฟ้า
ส่องสว่างไม่ถึง 

- - 250,000 - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบลค า
ตากล้าได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร บริเวณ
ถนนหมู่บ้านดงน้ าเย็น 
หมู่ 5  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
   

-  ขยายเขตไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร บริเวณถนนหมู่บ้าน
ดงน้ าเย็น ม.5 จุดที่ไฟฟ้า
ส่องสว่างไม่ถึง 
 

- 500,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
ภายในหมู่บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง หมู่ 7 

๑) เพ่ือขยายเขต
และติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาด
ดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่องสว่าง  

-  ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้านหนองเหมือด
เมี่ยง จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่
ถึง  
 

60,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 7 
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายสมาน แผ่นทอง-วัด
โพธ์ิชัย จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 

250,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

18 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายเวทย์ อินธิ
สาร-นายไกรวรรณ บุญ
กุศล 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายเวทย์ อินธิสาร-นาย
ไกรวรรณ บุญกุศลจุดที่ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่ถึง 
 

250,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 
8 บ้านวังเวิน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายเฉลิม ผาดนอกถึง
บ้านนายบุญ โป่มวงษ์ จดุที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 

120,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 8  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนน
สายจากนานางธนกร  วิเศษ
ถึงนานายสถิตย์  ฉัจธรรม จุด
ที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 

- 150,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 8 
บ้านวังเวิน  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนสายจากนานาง
วันเพ็ญ  ศรีไสยถึงนานาย
สันติ  ศรีไสย 

- 150,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้าน
วังเวิน 

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้านจากแยกบ้าน
นางเซียน ผาดนอก- บ้านนาย
บุญ  โป่มวงษ์ จุดที่ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่ถึง 
 

50,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 8 บ้านวังเวิน จาก
ศาลาประชาคม – ริม
แม่น้ าสงคราม  

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
จากศาลาประชาคม 
– ริมแม่น้ าสงคราม  
จุดท่ีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่ถึง 
 

- 100,000 - - - มไีฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 8 บ้านวังเวิน จาก
บ้านนายไพฑูรย์ แวง
เลิศ – ดอนปู่ตา 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนาย
ไพฑูรย์ แวงเลิศ – 
ดอนปู่ตา  จุดท่ี
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่
ถึง 

- - 120,000 - - มไีฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 8 
บ้านวังเวินจากบ้านนาย
สถิต เหลาพรหม – บ้าน
นายทรงเดช  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายสถิต เหลาพรหม– 
บ้านนายทรงเดช จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 

- 60,000 - 
 

- 
 

- 
 

มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร หมู่ 8 
บ้านวังเวิน จากนานาง
สมบัติ ภูจิตเงิน – ห้วย
ตาลโกน  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นางสมบัติ ภูจิตเงิน – 
ห้วยตาลโกน จุดท่ีไฟฟ้า
ส่องสว่างไม่ถึง 
  
 

- - - 600,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๕๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 8 บ้านวังเวิน 
จากบ่อขยะ – หน้า
วัดโพธ์ิชัย  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ่อขยะ – หน้าวัดโพธ์ิ
ชัย จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่ถึง 
 
 

360,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 10 จากวัดโพธ์ิ
ศรีวราราม – ถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากวัด
โพธ์ิศรีวราราม – ถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 
 

- - 240,000 - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๗ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
29 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 
12 บ้านศรีดอกแก้ว  

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบผลิต
น้ าประปา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่
ระบบผลิตน้ าประปา  

654,500 - - - - มีไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบผลิต
น้ าประปา 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึนสะดวกและ
ปลอดภัยมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร  หมู่ 12  
บ้านศรีดอกแก้ว 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายอาทิตย์ – บ้านนาย
พิจิตร พุทธวงษา จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 
 

- - 200,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณคุ้ม
ทุ่งศรีทอง – แยก
หนองแห้  

๑) เพ่ือขยายเขตและติดต้ัง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาด
ดับ บริเวณคุ้มทุ่งศรี
ทอง – แยกหนอง
แห้ 
 

- 120,000  - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ สู่แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ  

๑) เพ่ือขยายเขตและติดต้ัง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาด
ดับ สู่แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ   

200,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 14 จากบ้าน
นายอุดม เวียงจันทร์ 
– แยกบ้านดงบัง 

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายอุดม เวียงจันทร์ – แยก
บ้านดงบังและรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- 132,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จากบ้าน
นายประมวล แสน
หมื่น – บ้านนายวิชัย 
กงพิมพ์  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จากบ้านนาย
ประมวล แสนหมื่น – บ้าน
นายวิชัย กงพิมพ์ และรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- - 60,000 - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
14 บ้านแสนสุข 
จากหน้าโรงเรียน
บ้านแสนสุข – 
สะพานห้วยตาลโกน  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
๒) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หน้าโรงเรียนบ้านแสน
สุข – สะพานห้วยตาล
โกน จุดที่ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่ถึง 
 

- 360,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร หมู่ 14 
บ้านแสนสุข จาก
บ้านนายสายยนต์ 
ถึงนานายนพพร ค า
หอม  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนายสายยนต์ ถึง
นานายนพพร ค าหอม 
จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่
ถึง 
 

- - - 850,000 - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร หมู่ 15 
บ้านนาค า จากวัด
เทพนิมิต – นานาง
บุญมี ตะวัน  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากวัดเทพ
นิมิต – นานางบุญมี ตะวันและ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

120,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร หมู่ 15 
บ้านนาค าจากนา
นายสายันต์ ธาวงษา 
– นานายฉลอม 
แสนชาติ  

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนานายสา
ยันต์ ธาวงษา – นานายฉลอม 
แสนชาติ และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- 230,000- - -  มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๒ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

39 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ หมู่ 15 
บ้านนาค า  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาด
ดับจากบ้านนายวรเทพ – บ้าน
นางสีไพรและรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

60,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร หมู่ 15 
บ้านนาค า 

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่ง
เกษตรบ้านนาค าสายจากวัดวัด
เทพนิมิตสุขเจริญถึงนานาง
เพียง  ยมปัชชา 

- 688,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๓ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 15 บ้านนาค า 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตรบ้าน
นาค าสายจากนานายสายันต์ถึง
สวนยางพารานายชัย  แดนชาติ 

- - 369,000 - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับภายใน
หมู่บ้านฉางบัวพา 
หมู่ 16  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้านฉางบัวพา ม.16
จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 

60,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับถนนสาย อ.
ค าตากล้า – บ้าน
แสนสุข  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตและติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ
ถนนสาย อ.ค าตากล้า – บ้าน
แสนสุข สองฝั่งทาง และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
 

- - 300,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับภายใน
หมู่บ้านหมู่ 16 บ้าน 
ฉางบัวพา  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตและติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ 
สายบ้านนายค าป้อง ปานพรหม 
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ จุดที่
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 
 

- - - 120,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๖๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการขยายเขต
และติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ หมู่ 16 
จากศาลาประชาคม
หมู่บ้าน-บ้านนาย
อุทิศ ค าศริิ  

๑) เพ่ือขยายเขตและ
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา  

-  ขยายเขตและติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาด
ดับ จากศาลาประชาคม
หมู่บ้าน-บ้านนายอุทิศ ค าศิริ
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ   
 

- 60,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 10 บ้านห้วยดิน
ด า 
 

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตร
จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง 
 

170,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า จาก
บ้านนายเวทย์     
อินธิสาร ถึงสวนนาย
สมาน  แผ่นทอง 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน
หนองเหมือดเมี่ยง ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจากบ้านนายเวทย์ 
อินธิสาร ถึงสวนนายสมาน  
แผ่นทอง 

198,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า จาก
หน้าวัดบ้านห้วยดิน
ด าถึงบ้านนายสมาน  
โพธ์ิงาม   
 
 
 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน
ห้วยดินด า ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากหน้าวัด
บ้านห้วยดินด าถึงบ้านนาย
สมาน  โพธ์ิงาม   
 

198,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๗ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน
ฉางบัวพา จากนา
นายอุทิศ  ค าศิริ     
ถึง ถึงนานายอนุชิต 
กรมนา 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน 
ฉางบัวพา ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากนานาย
อุทิศ  ค าศิริ ถึง ถึงนา       
นายอนุชิต กรมนา 

118,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 2 
บ้านโคกอุดมต่อจาก
เขตรอยต่อเทศบาล
ต าบลค าตากล้า
บริเวณบ้านนายหนู
เลียบ  นาวงค์ถึง
หนองวังไผ่ 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ต่อจากเขตรอยต่อ
เทศบาลต าบลค าตากล้า
บริเวณบ้านนายหนูเลียบ    
นาวงค์ถึงหนองวังไผ่ 

- 350,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๖๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ 2 บ้านโคก
อุดม ซอยข้าง  MJ  รี
สอร์ทถึงบ้านนายจึ้ง  
ปะวะรีย์ 

 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ซอยข้าง  MJ  รี
สอร์ทถึงบ้านนายจึ้ง  ปะวะรีย์ 

- 137,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ 5 บ้านดงน้ า
เย็น จากสามแยกถนน
สายบ้านฉางบัวพา-บ้าน
ผาศักด์ิบริเวณสวน
ปาล์มนายกึ้น  โพธ์ิค า
พกถึงนานายนิกาย 

 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จากสามแยกถนนสาย
บ้านฉางบัวพา-บ้านผาศักด์ิ
บริเวณสวนปาล์มนายกึ้น  
โพธ์ิค าพกถึงนานายนิกาย 

- 700,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๙ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าบ้านแสนสุขจาก
ถนนสายพังโคน-บึง
กาฬถึงนานายณรงค์  
ศรีสาหัด 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากถนนสายพัง
โคน-บึงกาฬถึงนานายณรงค์  
ศรีสาหัด 

- - 800,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบ้านฉาง
บัวพาจากบ้านนาย
ส าเภา  เจริญไชยถึง
บ้านนางเกษสินี  ไข
ไพวัน 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จากบ้านนายส าเภา  
เจริญไชยถึงบ้านนางเกษสินี  
ไขไพวัน 

- 350,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากบ้านนายสนิท  
อินธิสารถึงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จากบ้านนายสนิท  
อินธิสารถึงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

- 200,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านฉางบัว
พาจากสามแยกถนน
สายพังโคน-บึงกาฬถึง
นานายทอมสัน  โคตร
ชมภ ู

 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ระยะทางรวม  
1,400.00  เมตร 

- 485,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 5 บ้านดงน้ าเย็น 

 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน
สายบ้านดงน้ าเย็น-บ้าน
ฉางบัวพา 

- 200,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 
14 บ้านแสนสุข  

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบผลิต
น้ าประปา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เข้าสู่ระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ 14 บ้าน
แสนสุข 

300,000 - - - - มีไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบผลิต
น้ าประปา 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน
สะดวกและ
ปลอดภัยมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง 

กองช่าง 

   รวม 4,378,000 5,797,000 2,642,000 1,570,000 -    

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรงุต่อเติมอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การบริการ
ประชาชน 

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าก าหนด 

2,500,000 - - - - อาคาร
ส านักงาน
ปรับปรุงใช้
งานได้ดีข้ึน 

อ านวยความ
สะดวกในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุต่อเติมอาคาร
ห้องประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลค าตากล้า 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การบริการ
ประชาชน 

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าก าหนด 

1,500,000 - - - - ห้องประชุม
ปรับปรุงใช้
งานได้ดีข้ึน 

อ านวยความ
สะดวกในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง
แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านโคก
อุดมจากบ้านนางวรรณภา  
อินเสนถึงบ้านนายประพันธ์  
ว่องไว 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้การ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  
ยาว  290.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.45  เมตร  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  
1  ป้าย 

- 610,000 - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง
แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านโคก
อุดมจากแยกถนนสายค าตา
กล้า-ท่าก้อนบรรจบกับราง
ระบายน้ าเดิม 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้การ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  
ยาว  47.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.45  เมตร  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  
1  ป้าย 

109,000 - - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง
แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านโคก
อุดมจากหน้าบ้านนายวันชัย  
ทัศนพงศ์ถึงหน้าบ้านนาง
วรรณภา  อินเสน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา มี
รางระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  
ยาว  145.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.45  เมตร  ติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

- 314,000 - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง
แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านโคก
อุดมจากแยกข้างบ้านนาย
บุญเรือง  กุลวงศ์ถึงบ้านนาย
ศิริศักด์ิ สุทธิมาตย์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา มี
รางระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  
ยาว  129.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.45  เมตร  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

272,000 - - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๕ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็นสายจากสาม
แยกหลังบ้านพักเสมียรตรา
อ าเภอถึงรอยต่อคอนกรีตเดิม
หน้าบ้านพักต ารวจภูธรอ าเภอ
ค าตากล้า 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
88.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
ไหล่ทางลูกรงัข้างละ  0.50  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  352.00  
ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

256,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ

สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็นสายจากแยก
ข้างองค์การบรหิารส่วนต าบล
ค าตากล้าถึงสามแยกหลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้า 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
195.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
780.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

- 569,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ

สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๗๖ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตถนน
บ้านดงน้ าเย็นสายข้าง
ที่ว่าการอ าเภอค าตา
กล้าถึงหน้ากองร้อย
อาสารักษาดินแดงค าตา
กล้า 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  240.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  960.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- - 672,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตถนน
บ้านดงน้ าเย็นสายจาก
บ้านนายยูโด  ยุทธเนตร
ถึงบ้านพักเสมียรตรา
อ าเภอค าตากล้า 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  260.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,040.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- 728,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๗๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็นสายจากสาม
แยกถนนสายบ้านดงน้ า
เย็นถึงบ้านนายชื่น  วัง
วิสัย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,200.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

876,000 - - - - ถนน
คอนกรีต

เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร หมู่ 
7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
สายจากนานายทองพูล  
ก าลังเหลือถึงแม่น้ า
สงคราม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร
โดยการเสริมผิวจราจร  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
400.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  2,000.00  
ลูกบาก์ศเมตร   

372,000 - - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
8 บ้านวังเวินสายจาก
สามแยกข้างบ้านนาย
เฉลิม  ผาดนอกถึงบ้าน
นายบุญ  โป่มวงษ์ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  360.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  1,440.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

1,051,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร
บ้านวังเวินสายจากสาม
แยกนานางวันเพ็ญ  ศรี
ใสถึงนานายสันติ  ศรีใส 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร
โดยการเสริมผิวจราจร  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
320.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  1,800.00  
ลูกบาศก์เมตร 

 334,800 - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๗๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร 
หมู่ 8 บ้านวังเวินสาย
จากนานางธนกรณ์ 
วิเศษถึงบ้านนายสถิตย์  
สัจธรรม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร
โดยการเสริมผิวจราจร  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
400.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  2,000.00  
ลูกบาศก์เมตร   

372,000 - - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร 
หมู่ 8 บ้านวังเวินสาย
จากสามแยกถนนสาย
บ้านวังเวิน-บ้านยางชุม
ถึงแม่น้ าสงคราม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร
โดยการเสริมผิวจราจร  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
3,000.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  4,905.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมถากถางป่า
ข้างทาง 

320,000 320,000 320,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตถนน
สายบ้านนาค า-บ้าน
วังเวินจากบ้านนายอุบล  
แสนจันทร์ถึงบ้านนาย
อนงค์  แก้วประทุม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  2,250.00  ตาราง
เมตร 

- - 1,575,000 - - ประชาชนที่
ได้ใช้

ประโยชน์
ร้อยยละ 
80 พึง
พอใจ 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
10 บ้านห้วยดินด า สาย
จากบ้านนายกุน  นาโม
ถึงแม่น้ าสงคราม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  55.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  220.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

160,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๑ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ระบบแรงดึงแบบมีฝา
ปิด หมู่ 10 บ้านห้วย
ดินด า  จากบ้านนางบุญ
ทอม  ท ามะเริงศรีถึง
บ้านนายตาด  ศรีจันทร์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มี
รางระบายน้ าช่วย
ให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
260.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  
เมตร  บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน  2  บ่อ  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

290,000 290,000 - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
12 บ้านศรีดอกแก้ว
สายจากบ้านนาย
สมศักด์ิ  หล้าหิบ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  46.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
184.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

- 134,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 12 บ้านศรีดอก
แก้วสายจากบ้านนาย
แดง  องัคารถึงบ้าน
นายไมล์  พรมวงษา 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มี
รางระบายน้ าช่วย
ให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
800.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

584,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีดอกแก้วสาย
จากบ้านทุ่งศรีทองถึง
สามแยกไปบ้านดงอี
บ่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
6,000  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

- - 4,380,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงแบบมีฝาปิด หมู่ 
12 บ้านศรีดอกแก้วสาย
จากบ้านนางนาที   อุประ
ถึงบ้านนายแก่นตา  หล้า
หิบ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  
369.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.60  เมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

- - 1,280,000 - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงแบบมีฝาปิดบ้าน
แสนสุขจากสามแยกถนน
สายพังโคน-บึงกาฬถึง
บ้านนายสมเพชร  ภูมิโสม 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
174.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.45  เมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

375,000 - - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๘๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงแบบมีฝาปิดบ้าน
แสนสุขจากสามแยกถนน
สายพังโคน-บึงกาฬถึง
บ้านนางทอง  สายรัด 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
172.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   
  0.30x1.00  เมตร  มอก.ชั้น  3  
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

- 381,000 - - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงแบบมีฝาปิดสอง
ข้างทางบ้านนาค าจาก
บ้านนายอุบล  แสนจันทร์
ถึงบ้านนายอนงค์  แก้ว
ประทุม 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา มีราง
ระบายน้ าช่วยให้
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
1,000.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.45  เมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

-  2,000,000 - - รางระบาย
น้ า จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ราง
ระบายน้ าช่วย
ให้การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๘๕ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ฉางบัวพาสายจากสาม
แยกข้างบ้านนางเพลินพิศ  
มุขไชยาถึงบ้านนายจี
รพงษ์  โคตรชมพู 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  93.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
372.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

271,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 

เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
16 ข้างบ้านนายค าป้อง 
ปานพรหม  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 2,000  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
๑ ป้าย  

- - - 500,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๘๖ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป จากบ้านนาย
สมพงษ์ สวยสะอาด – 
บ้านนายด ารง ศรีรักษา 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.45เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 
เมตร ยาว 480 เมตร  

960,000 - - - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป จากบ้านนาย
เสมียน ไชยสัตย์ – บ้าน
นางดาวเรือง งามสง่า 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร ยาว 200 เมตร  

- 400,000 - - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๗ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังไปสู่แหล่งเกษตร 
จากนานายจัด –      
นานายมนูญ เกษรไสย   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรลูกรงัปรับเกลี่ยแต่งกว้าง  6.๐๐ 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,700 ตร.ม. 

162,000 - - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังไปสู่แหล่งเกษตร 
จากคุ้มทานตะวัน – ห้วย
เด่ือ   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาดผิว
จราจรลูกรงัปรับเกลี่ยแต่งกว้าง  6.๐๐ 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.40 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 9,000  ตร.ม. 

- 540,000  - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงสองข้างทางแบบมี
ฝาปิดบ้านศรีดอกแก้วสาย
จากบ้านนางพนอม  ผา
ลึกถึงบ้านนายคมศักด์ิ  
หล้าหิบ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
229.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  
เมตร  ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - 458,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
จากทางลาดยาง ดอนปอ 
ค าตากล้า – บ้านนางพร
นภา ค าภา   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
65 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
260 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  

- 189,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๙ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร หมู่ 
2 จากข้างร้าน เอ แอนด์ 
เค พลาสติก –  บ้านนาย
จึง เปาวลี 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000  
ตร.ม. 

- 460,000 - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังรอบห้วยเด่ือ หมู่ 2 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 1,220 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,320 
ตร.ม. 

- - 439,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบห้วยเด่ือ หมู่ 2 
 

สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ 

- - - 4,880,000 - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูป หมู่ 2 ซอยวัด
เทพก่องก่อย 
 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
ซอยวัดเทพก่องก่อย ม.2 บ้าน
โคกอุดม ขนาดกว้าง 0.45 ม. 
ยาว 720 ม. ลึก 0.45 ม.  

 1,440,000- 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาขนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๑ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

39 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป 
หมู่ 5 ต่อจากรางน้ าเดิม 
หน้าบ้านนายสมศักด์ิ อินทร์
ศรี – สามแยก อส.หลัง
อ าเภอ 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.45เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 
294 เมตร  

- - - 588,000 - ราง
ระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตท่อเมนระบบส่ง
น้ าประปาหมู่บ้านภายในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า  จ านวน  
10  หมู่บ้าน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่อส่งน้ า
ระบบ
ประปา
เพ่ิมข้ึน  

ภายในหมู่บ้าน
มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๒ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูปสองข้างทาง
บ้านนายบูรณะ ศรีสุราช – 
บ้านนายสนอง รักษาสระ 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
สองข้างทางบ้านนายบูรณะ ศรี
สุราช – บ้านนายสนอง รักษา
สระ ม.5 บ้านดงน้ าเย็น ขนาด
กว้าง 0.45 ม. ยาว 950 ม. 
ลึก 0.45 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูปสองข้างทาง
บ้านนายณรงค์ เสนาเจริญ 
– บ้านนางแต ไกยสิทธ์ิ  

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
สองข้างทางบ้านนายณรงค์ 
เสนาเจริญ – บ้านนางแต ไกย
สิทธ์ิ ม.5 ขนาดกว้าง 0.45 ม. 
ยาว 226 ม. ลึก 0.45 ม.  

- 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อจาก คสล.เดิม 
ไปบ่อขยะ   

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย  

- 1,168,000 1,168,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป จากบ้านนาง
สมพัช ยุทธเนตร -วัด
เทพศิริมงคล 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. สองข้างทาง 
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 1,600 
เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป 
หมู่ 10 จากบ้านนางบุญ
ทอม ธรรมเริงศรี – บ้าน
นางค าบอน ข่ายเพชร 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 
เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล.พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- 1,100,000 - - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 
จากบ้านนายก าพล วงศ์อิน
อยู่ – นานายสมัย มูลดวง    

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
125  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- - 365,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
โรงเรียนบ้านผาศักด์ิ – 
นานายทูล นามูลทา   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 1,200 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

876,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านผาศักด์ิ – 
บ้านแสนสุข 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนที่ 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสายบ้านผาศักด์ิ-
บ้านแสนสุข ม.13 กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม.หนา เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 
ตร.ม.  

- - 540,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ม.13 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.13 บ้านผาศักด์ิ ฝาย
กว้าง 10 ม. ความสูงสันฝาย 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3 ม.  

- 
 

720,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ฝายน้ าล้น 
1 ฝาย 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

50 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตรบ้าน
แสนสุขสายจากบ้านนาย
อุดม  เวียงจันทร์ถึงสาม
แยกถนนสายบ้านแสนสุข-
บ้านดงบัง 

เพ่ือความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรโดยการ
เสริมผิวจราจร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  395.00  เมตร  หรือ
มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
2,000.00  ลูกบาก์ศเมตร   

- 
 

300,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัด
โคกโพธ์ิงาม – บ้านนางระติ
มา โพธิสาราช    

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 2,120 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

- 1,547,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป 
ต่อจากรางเดิมหน้าบ้าน
นายสมพงศ์ ศรีเรสิ – บ้าน
นายอุดม เวียงจันทร์  

ในหมู่บ้าน
สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 100 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ขนาด 0.65x0.65x0.55 
เมตร 

200,000 - - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๘ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูปสองข้างถนน  
จากหน้าบ้านนายอุทิศ 
สายมงคล – บ้านนาย
ประมวล แสนหมื่น 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45  เมตร ยาว 480 เมตร พร้อมฝา
ปิด คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- 960,000 - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแสนสุข สายจากวัด
โคกโพธ์ิงาม – บ้านนาย
สิทธิชัย อุ่นค า  

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
125 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 500 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
๑ ป้าย  

365,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๙๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านแสนสุข – 
บ้านโนนทรายทอง ทต.
แพด 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสายบ้าน
แสนสุข-บ้านโนนทรายทอง 
อบต.แพด ม.14 กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม.หนา เฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.  

- 
 

- - 540,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคมมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านแสนสุข – 
บ้านดงอีบ่าง 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนที่ 
 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสายบ้าน
แสนสุข-บ้านดงอีบ่าง ม.14 
กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม.
หนา เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
42,000 ตร.ม.  

- 1,260,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคมมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 16 สายบ้านนาง
จอมศรี หาริชัย  

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อย 1,200  ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- 876,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 14 สายจากสาม
แยกถนนสายบ้านแสน
สุข-บ้านดงอีบ่างถึงนา
นายสันทะ  อุประ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
450.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,800.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย   

  1,300,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูปสองข้างถนน  
จากบ้านนายโคจร อินธิ
ปีก – นานายประยงค์ 
ศรีทวนฐาน  

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้ไม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร ยาว 800  
เมตร  

1,600,000 - - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านนางเพลินพิศ 
มุกไชยา – บ้านนาย
ทอมสัน โคตรชมพู    

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อย 1,200  ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- 876,000  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๒ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป สองข้างทาง
จากจากสี่แยกไฟแดง –
สามแยกบ้านพัก
นายอ าเภอ  

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้ไม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 228   เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- 387,000 - - - รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป หมู่ 5 จาก
บ้านนายศักด์ิดา ฝ่าย
สงฆ์ – แยกทางเข้าวัด
เทพกองกอย 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้ไม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 360 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- 720,000 - - - รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 จาก
สวนปาล์ม ก.เจริญ 
จรดทางเชื่อมเดิม 
ข้าง อบต.ค าตากล้า 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,040 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย  

- - 2,200,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13 จาก
หอประปา – วัดโคก
ผักหวาน  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 
1,200 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย  

- - 840,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 14 จาก
บ้านนายสว่าน สิทธิ
โสภา – บ้านนาง
บานเย็น   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อย 1,200 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- 876,000    ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 15 จาก
บ้านนายสง่า – ดอน
ปู่ตา    

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อย 2,600  ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- 1,898,000   - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๕ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป หมู่ 16สอง
ข้างถนนจากบ้านนาง
สมปอง กุลากุล – บ้าน
นายประสาท วันดีวงค์ 

ในหมู่บ้าน
สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45  
เมตร ยาว 204  เมตร  

- 400,000 - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนปาล์ม ก.เจริญ  จรด
ทางเชื่อมเดิมข้าง  อบต.
ค าตากล้า 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 480.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๖ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
2 บ้านโคกอุดมจาก
บ้านนายสวด  ดีเฉลา             
ถึงบ้านนายวินัด   อิน
หงสา 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 284.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

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

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
5 บ้านดงน้ าเย็นจาก
สามแยกวัดป่าบ้านดง
น้ าเย็น    ถึงนานาย
สุริยะ     อุประ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่
น้อย 284.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

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

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๐๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
8 บ้านวังเวิน สายจาก
สามแยกข้างบ้านนาย
เฉลิม  ผาดนอกถึงหลัง
บ้านนายเฉลิม  ผาด
นอก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 284.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

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

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
12 บ้านศรีดอกแก้ว
สายจากบ้านนายแดง  
อังคาร ถึงบ้านนาย 
อรัน พรมสุริย์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 284.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

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

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
13 บ้านผาศักด์ิ สายจาก
บ้านนายขาน จันทร์โฮง 
ถึงบ้านนายเลิศสมบัติ  อะ
ศรีชัย   

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 284.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

200,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบ
แรงดึงแบบมีฝาปิด หมู่ 
14 บ้านแสนสุข  จากสาม
แยกถนนสายพังโคน-บึง
กาฬ ถึงบ้านนายอนุสิทธ์ิ  
ชมภูประเภท 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูปแบบมีฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ยาว 120.00 
เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.45  เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

199,000 - - - - รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๙ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
15 บ้านนาค า จาก
บ้านนายจรูญ ชัยเสือ 
ถึงบ้าน     นางฉลวย  
พรเวียง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 248.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

175,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร
หมู่ 16 บ้านฉางบัวพา  
จากบ้านนายธีรวุฒิ 
หล้าหิบ ถึงนานายบุญ
อุ้ม ศรีรักษ ์

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง
ซ่อมแซมถนนไปแหล่งเกษตร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
350.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 560.00  
ลูกบาศก์เมตร 

84,000 - - - - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ 
สาย 

มีถนนลูกรังไป
แหล่งเกษตรที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กบ้าน
วังเวินถึงริมแม่น้ า
สงคราม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 480.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านศรีดอก
แก้วสายจากบ้าน
นายอุทิศ  ภูวิเศษถึง
หลังบ้านนายพิจิตร 
พุทธวงศ์ษา  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 118.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 472.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

322,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๑ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

79 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป แบบมีฝาปิด
บ้านศรีดอกแก้ว  จากบ้าน
นายอุทิศ  ภูวิเศษ ถึงหลัง
บ้านนายพิจิตร  พุทธวงศ์
ษา   

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรง
ดึงส าเร็จรูปแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร ยาว 118.00 เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

236,000 - - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แสนสุขสายจากบ้านนาย
บุญอุ้ม ศรีรักษ์ ถึงบ้าน
นายล าไพ   เกาะแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 480.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
ค าสายจากสามแยกถนน
สายบ้านนาค า – บ้านหนอง
บก ถึงนานายประยา  พิมพ์
แก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 480.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

350,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป
แบบมีฝาปิดบ้านฉางบัวพา  
จากข้างบ้านนาง  เข็มพร  
ยุทธเนตร  ถึงบริเวณสาม
แยกบ้านนายสงคราม  สุข
เจริญ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูปแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร ยาว 176.00 เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

350,000 - - - - รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงน้ าเย็น
สายจากนานาย
สุริยะ  อุประถึงบ้าน
นายชื่น  วังวิสัย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 229.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อย 916.00  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

- 668,000 - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาค าสาย
จากสามแยกถนน
บ้านนาค า-บ้าน
วังเวินถึงวัดเหว 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,200.00  ตารางเมตร 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- - - 876,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๑๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
เหมือดเมี่ยงสายจาก
บ้านนายประยงค์  
มหาโยธีถึงบ้านนาง
กันหา  ไกรษร 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 191.00 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อย 764.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 

- 557,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบอ่าง
เก็บน้ าหนองหวาย
บ้านหนองเหมือด
เมี่ยง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง
ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน้ า
หนองหวายบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  
2,100.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,300.00  
ลูกบาศก์เมตร 

- 945,000 - - - ถนนลูกรัง
จ านวน       
๑ สาย 

มีถนนลูกรังไป 
อ่างเก็บน้ าท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๑๕ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังเวิน
สายจากหลังบ้าน
นายเฉลิม  ผาด
นอกถึงบ้านนายบุญ  
โป่มวงษ ์

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 289.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้าง
ละ  0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อย 1,156.00  ตารางเมตร  

- 843,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรงุรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า
บ้านวังเวิน 

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลค าตากล้า
บ้านวังเวิน
สวยงามและมี
ความปลอดภัย 

โดยท าการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยาวไม่น้อยกว่า  172.00  เมตร 

- 430,000 - - - รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยาวไม่
น้อยกว่า  
172.00  
เมตร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๖ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

89 โครงการติดต้ังระบบ
ประปาสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านวังเวิน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

โดยท าการติดต้ังหอถังสูงขนาด 10 
ลบ.ม. พร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์   

- 750,000 - - - ระบบประปา
สูบน้ าด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่ง
เกษตรบ้านห้วยดิน
ด าสายจากสามแยก
ที่ดินนางบุญโฮม  
นาโมถึงนานางสาว
ราตรี  ข่ายเพชร 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซม
ถนนไปแหล่งเกษตรขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว  2,400.00  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
6,000.00  ลูกบาศก์เมตร 

- 900,000 - - - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ 
สาย 

มีถนนลูกรังไป
แหล่งเกษตรที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๗ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

91 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่ง
เกษตรบ้านห้วยดิน
ด าสายจากบ้านนาย
พูลสวัสด์ิ  มูลดวง 
ถึงนานายกิตติทัต      
ฮ่มป่า 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง
ซ่อมแซมถนนไปแหล่งเกษตรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  1,400.00  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,800.00  ลูกบาศก์เมตร 

- 420,000 - - - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ 
สาย 

มีถนนลูกรังไป
แหล่งเกษตรที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่ง
เกษตรบ้านห้วยดิน
ด าสายจากนานาง
ค าบอน  ข่ายเพชร
ถึงห้วยอีมืด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง
ซ่อมแซมถนนไปแหล่งเกษตรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  550.00  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,100.00  ลูกบาศก์เมตร 

- 165,000 - - - ถนนลูกรัง
จ านวน ๑ 
สาย 

มีถนนลูกรังไป
แหล่งเกษตรที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๑๘ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ศรีดอกแก้วสายจากบ้าน
นายอรัน  พรมสุริย์ถึง
บ้านนายไมล์  พรมวงษา 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
149.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 596.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

- 435,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ศรีดอกแก้วสายจากสาม
แยกถนนสายค าตากล้า-
บ้านม่วงถึงบ้านนายบุญ
อุ้ม  หล้าหิบ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ  0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย 840.00  
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

- 631,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๑๙ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

95 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 12 
บ้านศรีดอกแก้ว  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบ
หอถังสูง  10  ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

- 1,000,000 - - - ระบบประปา 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บรโิภค
ทั่วถึง 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรงุ
ระบบประปา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า  โดยการเจาะ
ขยายบ่อบาดาล  พร้อมติดต้ังเครื่อง
สูบน้ าชนิดจุ่มน้ า  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  
2  แรงม้า รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

50,000 - - - - ปรับปรุง
ระบบประปา 
อบต. 

มีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

97 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงแสนสุข 

เพ่ือต่อเติม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความ
ปลอดภัย 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

300,000 - - - - ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ือต่อเติม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความ
ปลอดภัย 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

300,000 - - - - ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๒๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

99 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้าน
หนองเหมือดเมี่ยง 
รอบอ่างเก็บน้ าหนอง
หวาย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
2,100.00  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
6,300.00  ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- - 945,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
บริเวณวัดสว่าง
อารมณ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานคอนกรีตใช้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ขนาดกว้าง  16.00  เมตร  ยาว  
35.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  560.00  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

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

มีลานคอนกรีตใช้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๒ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองเหมือดเมี่ยง
บริเวณวัดสว่างอารมณ์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
75.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  300.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 219,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ระบบแรงดึง หมู่ 10
บ้านห้วยดินด าจากบ้าน
นายกุน  นาโมถึงบ้าน
นายพรศักด์ิ  ตามะลี 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ดีไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  
200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60  
เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - - 400,000 - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๓ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

103 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ระบบแรงดึง หมู่ 10
บ้านห้วยดินด าจากบ้าน
นายกุน  นาโมถึงบ้าน
นายพรศักด์ิ  ตามะลี 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ดีไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  
200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.60  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

- - - 400,000 - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

104 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ระบบแรงดึงสองข้าง
ทางบ้านห้วยดินด าจาก
บ้านนางบุญทอม  ท า
มะเริงศรีถึงบ้านนางสาว
เปรมกมล  วงค์อินอยู่ 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ดีไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.45  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

- 200,000 - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าเสียที่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๒๔ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

105 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง
บ้านห้วยดินด าจากบ้านนาย
บัวเรียน  มูลดวงถึงบ้านนาย
ทศพล  สารบาล 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  
ยาว  450.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.60  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

- - 900,000 - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
 

106 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านศรีดอกแก้วสายโนน
สาวปลิวจากสามแยกถนน
สายค าตากล้า-บ้านม่วงถึง
นานายสิน อินทรสิทธ์ิ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  2,000.00  เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  2,400.00  
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 400,000 - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๒๕ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

107 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบ้านแสน
สุขจากนานายนคร  
บุญหงษ์ถึงนานาย
ณรงค์  ศรีสาหัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
1,000.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  3,000.00  
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

- - 500,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านแสน
สุขจากจากถนนสาย
พังโคน-บึงกาฬถึงนา
นายโอกาส  ไชย
พิมพ์ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
2,500.00  เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  6,250.00  
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

- 940,000 - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๖ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

109 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านฉางบัว
พาบริเวณนานายบุญ
อุ้ม  ศรีรักษ์ถึงนาย
ส าเภา  เจริญไชย 

เพ่ือแก้ปัญหา
การระบายน้ า
และกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
และอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

- - 700,000 - - ท่อลอด
เหลี่ยม 
จ านวน ๑ จุด 

ระบายน้ าและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมสายจาก
สามแยกถนนสายค า
ตากล้า-ท่าก้อนถึงสาม
แยกบ้านนางพัชรินทร์  
ทองชื่นจิตร 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  350.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,400.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 1,022,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๒๗ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาศักด์ิสายจาก
บ้านนายเลิศสมบัติ  
อะศรีชัยถึงบ้านนาย
ทัด  จรรยาดี 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  350.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  1,400.00  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

134,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาศักด์ิสายจาก
บ้านนายถวิล  งาม
ฉลวยถึงสามแยกถนน
สายบ้านผาศักด์ิ-บ้าน
กุดจาน 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  1,200.00  ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 876,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๒๘ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

113 โครงการซ่อมแซมถนน
ลกูรังไปแหลง่เกษตร
บ้านผาศักด์ิสายบ้านผา
ศักด์ิ-ห้วยเบือก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  3,700.00  เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
9,250.00  ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- - 1,387,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ระบบแรงดึงแบบมีฝา
ปิดบ้านแสนสุขจากบ้าน
นายอนุสิทธ์ิ  ชมภู
ประเภทถึงบ้านนายสม
เพชร  ภูมิโสม 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ดีไม่ทว่มขัง 

ขนาดกว้าง  0.45  เมตร  ยาว  
54.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  
เมตร   รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

100,000 - - - - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



๑๒๙ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแสนสุข
สายจากบ้านนาย
บุญอุ้ม  ศรีรักษ์ถึง
บ้านนายล าไพ  
กอบแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  183.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  732.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 534,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่ง
เกษตรบ้านแสนสุข
สายจากถนนสายพัง
โคน-บึงกาฬถึงนา
นายพร  ค าหอม 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  1,900.00  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
4,750.00  ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - 712,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

117 โครงการขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านห้วยดิน
ด าสองข้างทาง
จากบ้านนาย
สมชาติ  ศรี
จันทร์ถึงบ้านนาย
สมัย  มูลดวง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดย
การวางท่อ  P.V.C. ขนาด  Ø  3"  
และขนาด  Ø  2"  ชนิดปลายบาน  
ชั้น  8.5  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

 500,000 500,000   ท่อส่งน้ า
ระบบ
ประปา
เพ่ิมข้ึน  

ภายในหมู่บ้านมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

118 โครงการขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านผาศักด์ิ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโดย
การวางท่อ  P.V.C. ขนาด  Ø  3"  
และขนาด  Ø  2"  ชนิดปลายบาน  
ชั้น  8.5  รวม รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๑๓๑ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

119 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านแสนสุข 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
โดยการวางท่อ  P.V.C. ขนาด  
Ø  3"  และขนาด  Ø  2"  
ชนิดปลายบาน  ชั้น  8.5  
รวม รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

120 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหลง่เกษตร
บ้านนาค าสายจากสาม
แยกถนนบ้านนาค า-
บ้านวังเวินถึงฝายหลวง
หนองปลาดุก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  2,000.00  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  16,000.00  
ลูกบาศก์เมตร 

800,000 800,000 800,000 - 
 

- ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

121 ค่าชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับค่าได้  
(ค่า K) 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้ (ค่า
K) ให้แก่ผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้าง 
กรณีได้รับ
ผลกระทบจากราคา
วัสดุก่อสร้างผันผวน  

จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ให้แก่ผู้รับจ้างโครงการ
ก่อสร้างหรืองานที่ท าสัญญา
แบบปรับราคาได้กับ อบต.
ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้รับจ้างได้รับ
เงินค่าชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 
(ค่า K) ร้อยละ 
100 

ผู้รับจ้าง
ได้รับเงิน
ค่าชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับค่าาได้ 
(ค่า K) 

กองช่าง 

   รวม 22,321,000 36,932,800 27,881,000 10,384,000 1,700,000    

 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
 

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลต่าง ๆ  
2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า รักษาระบบ
นิเวศ และปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ 

ด าเนินการในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าไม้มีความ
สมบูรณ์ข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชนมีแหล่งอาหาร 
แหล่งไม้ใช้สอยใน
ครัวเรือน และไม้
เศรษฐกิจในชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปล่อยพันธ์ุ
ปลาเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลต่าง ๆ  
2.เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี
อย่างย่ังยืน 

ด าเนินการในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาพป่าไม้มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ประชาชนร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดีและ
เฉลิมพระเกียรติ  

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการขุดลอกล า
ห้วยค าปลาขาว
บ้านศรีดอกแก้ว 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

รายละเอียดตาม
แบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

- - 357,000 - - ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด 
หมู่ 12 
 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ ในฤดู
แล้ง 
 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 500,000 - - - ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
น้ า ใช้ในการ
ท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

5 ขุดลอกหนองน้ าและ
คลองน้ าสาธารณะเพ่ือ
การเกษตร 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าต้ืนเขินและมีแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร 
 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
ท าเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ม.14 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - 700,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาขนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๓๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ า 
 

เพ่ือร่วมกันก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ าท่ี
เป็นปัญหาต่อการ
ระบายน้ าของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

ด าเนินการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ อบต.ค าตา
กล้า 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 ได้ร่วมกัน
ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ าต่าง ๆ  

สามารถแก้ไข
ปัญหาวัชพืช
ในแหล่งน้ า
ต่าง ๆ ได้ 

ส านักปลัด 

8 ก่อสร้างท านบดิน
กั้นน้ า 
 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ในฤดูแล้ง 
 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  

มีน้ า ใช้ใน
การท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกล า
ห้วยค าปลาขาว 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

- - 500,000 - - ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการขุดลอก
ฝายเก็บน้ าหนองผา
ศักด์ิ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

- - 1,000,000 - - ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ม.13 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.13 
บ้านผาศักด์ิ ฝายกว้าง 10 
ม. ความสูงสันฝาย 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3 ม. ตาม
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

- 
 

720,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ฝายน้ าล้น 1 ฝาย ประชาชนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

12 โครงการปรับปรงุ
ฝายน้ าล้น หมู่ 14 
บริเวณ นานายวัน
ชัย อุประ 

เพ่ือกกัเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้าก าหนด 

- 300,000 - - - ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นบริเวณ
นานายทนงค์
ศิลป์ถึงนานาง
น้อย 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรช่วง
ฤดูแล้ง 

รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- 700,000 - - - ประชาชนมีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง 

14 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ 

รัตนสุดาฯ สยาม
บรมราช กุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพ่ือสนอง 

พระราชด าริด้าน
การ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ใน
พ้ืนที่ป่าชุมชน 

รณรงค์ ส่งเสริมให ้

ความรู้ สร้างจิตส านึก
ใน การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านเข้ามามี
ส่วนร่วม 

มีการดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ป่าชุมชน ลด
การ คุกคามการ
สูญเสีย ความ
หลากหลายทาง 

ชีวภาพ 

ส านักปลัด 

  รวม  1,180,000 3,400,000 3,737,000 1,180,000 1,180,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๘ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.2.แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ปรับปรุงดูแลรักษา
แหล่งท่องเท่ียว
สาธารณะ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งท่องเท่ียว
ที่สวยงาม สร้าง
รายได้ในชุมชน 

ด าเนินการปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว
สาธารณะในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตา
กล้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
รายได้ 

มีสถานที่
แหล่ง
ท่องเท่ียวที่
สวยงาม 

กองช่าง 

   รวม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๓๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดง
น้ าเย็น 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านดงน้ าเย็น  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดง
แสนสุข 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านดงแสนสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผา
ศักด์ิ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านผาศักด์ิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้า 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม จ านวน  4  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ  

เพ่ือป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ 
 
 

อบรมให้ความรู้
โรคติดต่อ ในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยจากโรค
โรคติดต่อไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ 

เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าใน
เขต อบต.ค าตากล้า 

สุนัขและแมวในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการแพร่
ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

สามารถควบคุม
การระบาดโรค
พิษสุนัขบ้าได้ 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
สัตว์ และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

ส ารวจข้อมูลและข้ึน
ทะเบียนสัตว์ในเขต 

อบต.ค าตากล้า 

30,0000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
การข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

สามารถรู้จ านวน
ประชากรสุนัข/
แมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

อุดหนุนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชน/
หมู่บ้านแก้ไขปัญหา
ตามสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ อบต.ค าตากล้า 

อุดหนุนหมู่บ้าน 
10 หมู่บ้าน ๆ ละ 

3 โครงการ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ด้าน
สาธารณสุขดีข้ึน 

ส านักปลัด, 
กองสวัสดิการ

ฯ 

5 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือก
ออก ลดการระบาดใน
หมู่บ้าน 

อบรมให้ความรู้
เพ่ือป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือก
ออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนรูจ้ักวิธี
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด, 
กองสวัสดิการ 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

อบรมเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-

19 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้ตระหนัก
เห็นความส าคัญในการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 

ส านักปลัด, 
กองสวัสดิการ 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการจัดซื้อถัง
รองรับขยะใน
หมู่บ้านและถนน
สาธารณะ 
 

เพ่ือให้ชุมชน
สะอาดมีความเป็น
ระเบียบ 
 

ด าเนินการในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบในการก าจัด
ขยะ 
 

ส านักปลัด 

รวม จ านวน  7  โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา  

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงมี
ความสามัคคีและ
มีน้ าใจนักกีฬา 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรงมีสุขภาพ
ดีข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดเกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ  

เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างต าบลให้
เกิดความสามัคค ี

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตากล้า
และต าบลใกล้เคียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชมมคีวาม
สามัคคีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

สร้างความ
สามัคคี
ระหว่าง
ท้องถ่ินในเขต 
อ.ค าตากล้า 

การศึกษา 

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

 

แบบ ผ.02 



๑๔๕ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสงเคราะห์ผู้สงู
วัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พ่ึง 

เพ่ือส่งเสริมผู้สงูวัย 
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่
พ่ึงให้มีชีวิตการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พ่ึง ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตา
กล้า 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พ่ึงมีชีวิตการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พ่ึงมี
ชีวิตการเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพอย่างถูก
วิธีแก่ผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุ ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตา
กล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
การเป็นอยู่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการฝึกอบรมการ
ท าไม้กวาดจากขวด
พลาสติก  
 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตา
กล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม จ านวน  3 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000    
 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3. 6 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการบ้านท้องถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี  

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากจน
ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ครอบครัวที่
ยากจนในเขต
พ้ืนที่  อบต. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พ่ึงมีชีวิตการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พ่ึงมีชีวิตการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว  

1. ลดความรุนแรง 
2. สร้างความ
สามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ต าบลค าตากล้า 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และการเป็นอยู่ดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  จ านวน 2 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ต้ังจุดตรวจ จุดพัก
รถในพ้ืนที่
รับผิดชอบ อบต.
ค าตากล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง
ที่ต้ังจุด
ตรวจ 

เฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ส านักปลัด 

2 โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ต้ังจุดตรวจ จุดพัก
รถในพ้ืนที่
รับผิดชอบ อบต.
ค าตากล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง
ที่ต้ังจุด
ตรวจ 

เฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันเฝ้า
ระวัง และยับยั้งการ
เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

เพ่ือช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้ง
ที่เกิดสา
ธารณภัย 

ประชาชนที่ได้รับสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๔๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอาสาสมคัร
ท้องถ่ินป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับประชาชน
และบุคลากรของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.ค าตากล้า 
และบุคลากรของ 
อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิดอัคคีภัย
ลดลงร้อยละ 70 

ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต.มี
ความรู้และทักษะ
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึน
ได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
ความสามารถมากข้ึน 

อปพร. ต าบลค า
ตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างถูวิธี 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน เขตพ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรม สร้าง
ความปลอดภัยในหมุ่
บ้าน 

ติดต้ังภายในพ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ป้องกันอาชญากรรม 
สร้างความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



๑๔๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด
ภายในส านักงาน 
อบต.ค าตากล้า 

เพ่ือป้องกันอาชญากรรม 
สร้างความปลอดภัยใน 
อบต.ค าตากล้า 

ติดต้ังภายใน
พ้ืนที่ อบต.ค า
ตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ป้องกันอาชญากรรม 
สร้างความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

8 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
อบต.ค าตากล้า ให้มี
บุคลากร ท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนจิต
อาสา พ้ืนที่
อบต.ค าตา
กล้า  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพ้ืนที่อบต.
ค าตากล้า มี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็ว 

ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวน
จิตอาสาภัยพิบัติ 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทา         สา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๐ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการก าจัด
วัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ า 

พ้ืนที่ อบต.ค า
ตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาย
น้ าดีข้ึนร้อย
ละ 70 

การระบายน้ าดีข้ึนน้ า
ไม่เน่าเสีย 

ส านักปลัด 

รวม จ านวน 9  โครงการ 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.8  แผนงานงบกลาง : งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต พ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

7,500,000 7,500,000 
 

7,500,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต พ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ให้สามารถมีชีวิต
อยู่ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในเขต พ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
3.8  แผนงานงบกลาง : งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.ค า
ตากล้า 
 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน 
หรือพ้ืนที่ อบต.ค า
ตากล้า 
เพ่ือด าเนินงานต่าง 
ๆ  

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน 

150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพที่ได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วน
หน้า 

ส านักปลัด 

รวม จ านวน  4  โครงการ 10,300,000 10,300,000 10,350,000 10,850,000 10,850,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้สามารถน าไป
ประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต.
ค าตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีรายได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
ความรู้
สามารถสร้าง
รายได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการฝึกอบรม
กองทุนขยะต าบล 

เพ่ือสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน บ้านเมือง
สะอาดน่าอยู่ 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีรายได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
รายได้ และ
บ้านเมือง
สะอาดน่าอยู่ 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนพันธ์ุ
พืช พันธ์ุไม้ พันธ์ุปลา  
พันธ์ุสัตว์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมสามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 มีอาชีพ
เสริมและสร้างได้
รายให้ตนเองและ
ครอบครัว 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๔ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพมาก
ข้ึน 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครัวเรือนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพมาก
ข้ึน 

แหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตถ่านอัดแท่งจาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ประชาชน
เกษตรกรน าทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ สร้างรายได้ 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
เกษตรกรน า
ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ สร้าง
รายได้ 

กอง
สวัสดิการ 

รวม จ านวน  5 โครงการ 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000    
 
 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ ร.ร.ในเขต
พ้ืนที่             
 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ ร.ร.ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่   มี
สุขภาพที่ดีคิด
เป็น 100 % 

เด็กนักเรียน    มี
สุขภาพที่ดี 
 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) ใน
เขตรับผิดชอบ อบต.ค า
ตากล้า 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
 

ร.ร.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 เด็กนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่   มี
สุขภาพที่ดีคิด
เป็น 100% 
 

เด็กนักเรียน    มี
สุขภาพที่ดี 
 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือส่งครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
รับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการฯ 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ต าบลค าตากล้า 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 



๑๕๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ค าตากล้า  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ค า
ตากล้า  

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน ร้อยละ 
80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพและ
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวันครบ 5 
หมู่ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 
5 หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่ได้รับสื่อ
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและส่งเสริม
พัฒนาการ 

นักเรียนได้รับ
สื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
และส่งเสริม
พัฒนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน) 
 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) ศพด. 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)  

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 
 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 

 

แบบ ผ.02 



๑๕๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 
 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ศพด.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุน มคีุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ/ 

ศพด. 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ศพด.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุน มีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

กอง
การศึกษาฯ/ 

ศพด. 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๕๙ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและปลอด
โรค  

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
คุณภาพและปลอด
โรคภัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณภาพและ
ปลอดโรค  

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการฟันสวย 
ย้ิมใส 
 

เพ่ือสุขภาพฟันที่ดี
และแข็งแรง 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพฟัน
ที่ดีและแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพฟันที่ดีและ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการสง่เสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้เด็กปฐมวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็ก
เล็กร้อยละ 90 
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กปฐมวันในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพ่ือเฝ้าระวังให้เด็ก
ปลอดภัยจากการ
จมน้ า 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กปลอดภัยจากการ
จมน้ าร้อยละ 90  

เด็กปลอดภัยจาก
การจมน้ า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการจัดงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีเน่ือง
ในวันส าคัญต่าง ๆ  

เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการพระราช
พิธี รัฐพิธีและงาน
พิธีเน่ืองในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,
ข้าราชการท้องถ่ิน 
พนักงานจ้าง อบต.ค าตา
กล้า และประชาชน
ต าบลค าตากล้า  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรและประชาชน
เข้าร่วมโครงการตาม
โครงการพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานพิธีเน่ือง
ในวันส าคัญต่าง ๆ 

บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานพิธี
เน่ืองในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชน
แสดงออกในทางที่
ถูกต้องสร้างสรรค ์

เด็กนักเรียนและเยาวชน
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ค าตา

กล้า 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
80 

เด็กและเยาวชน 
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ตนเองและมี
สุขภาพจิตที่ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการสายใยวัน
ปิดภาคเรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการศึกษา 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
เด็ก
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ  

เด็กนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาให้เด็กมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
เด็ก
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ  

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
และมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 18 โครงการ 6,320,000 7,320,000 7,320,000 7,820,000 7,820,000    
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวันปิยะมหาราช ประชาชนได้ร าลึก
ในพระกรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
และบุคลากรของ 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนและ
บุคลากร อบต.ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสง่เสริม
ประเพณีลอยกระทง 
 

เพ่ือสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
และบุคลากรของ 

อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือ 

1. เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สร้างความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
และบุคลากรของ 

อบต. 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการสง่เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ 

1. เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สร้างความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 
 

1. เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สร้างความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ือง
ในเทศกาลวันวิ 
สาขบูชา  

1. เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. เพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๔ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้ส านึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึก
ในพระ
กรุณาธิคุณ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้ส านึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึก
ในพระ
กรุณาธิคุณ 

กอง 
การศึกษา 

9 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ    

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่และ

บุคลากรของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้ส านึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึก
ในพระ
กรุณาธิคุณ 

กอง 
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบามสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนที่และบุคลากร
ของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษา 

11 โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร    

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและ
น้อมร าลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนที่และบุคลากร
ของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง 
การศึกษา 

12 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  
 

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนที่และบุคลากร
ของ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ 

กอง 
การศึกษา 

รวม จ านวน  12    โครงการ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000    

แบบ ผ.02 



๑๖๖ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพฒันาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดี่ 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตส านึกและสร้างค่านิยิม
ที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

เพ่ือปลุกจิตส านึก
และค่านิยมที่ดีใน
การต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่
ประชาชน 

ผู้บริหาร บคุลากร 
และประชาขนใน
เขต อบต.ค าตา
กล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มีค่านิยม
ที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การน าเอาหลัก
คุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมกองทุน
ขยะต าบล 

เพ่ือสร้างรายได้
ในครัวเรือน 
บ้านเมืองสะอาด
น่าอยู่ 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีรายได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชนมี
รายได้ และ
บ้านเมืองสะอาด
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ อบต.ค า
ตากล้า 

เพ่ือช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งที่เกิดสา
ธารณภัย 

ประชาชนที่ได้รับ
สาธารณภัยต่าง 
ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๗ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดี่ 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอบรม
รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

เพ่ือให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้และ
ร่วมป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค าตา
กล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70มีความรู้
และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
การระบาดของยา
เสพติดลดลง 

ส านักปลัด 

5 โครงการสง่เสริมให้
ความรู้กับประชาชน
การมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถ่ิน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาขนในการ
มีส่วนร่วมการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาขนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาขนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดการ
เลือกต้ัง 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

1.ผู้บริหารท้องถ่ิน 
2.สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 การเลือกต้ังในระดับ
ต่าง ๆ ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

เลือกต้ังในรบบ
ต่าง ๆ และมี

การปรชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๖๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดี่ 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสง่เสริม
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาขนในการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ค า
ตากล้า 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ประชาขนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาขนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร อบต.ค า
ตากล้า 
 

เพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร อบต.ค าตา
กล้ามีความรู้ เพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

อบต.ค าตากล้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนบุคลากรใน
องค์กร ร้อยละ 
90%มีความรู้ 

บุคลากร อบต.ค า
ตากล้ามีความรู้ 
เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรม
สร้างอาชีพ   ด้าน
ต่าง ๆ ของ อบต. 
 

เพ่ือให้มีความรู้    ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ย่ิงข้ึน,และประชาชนมี
คุณภาพที่ดีข้ึน 
 

อบต.ค าตากล้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานร้อยละ
80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และประชาชนมี
คุณภาพที่ดีข้ึน 

ส านักปลัดกอง
การศึกษา 

กองสวัสดิการ 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๖๙ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดี่ 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการศึกษาดู
งาน 
 

เพ่ือเพ่ิมพูน
พัฒนาการท างาน
ให้ดีย่ิงข้ึน 

1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พนักงาน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานที่ดี
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษาฯ 
11 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามศูนย์
ปฏิบัติการร่วมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในเขต
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัยและปัญหา
คุณภาพชีวิต ให้ดี
ข้ึน 

สถานที่กลาง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานที่กลาง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือและ
มีคุณภาพที่ดีข้ึน 

กองคลงั,
ส านักปลัด 

12 โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย 

เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหา
ไทย 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ข้าราชการ
ท้องถ่ิน พนักงาน
จ้าง อบต.ค าตา
กล้า ประชาชน
ต าบลค าตากล้า  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย 

บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย  

ส านักปลัด,
กอง

สวัสดิการ/
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๑๗๐ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทีดี่ 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

เขต อบต.ค า
ตากล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้อย่าง
ครบถ้วน 
ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

กองคลงั 

14 โครงการลดข้ันตอนการ
ให้บริการรับช าระภาษี
และบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ลดข้ันตอน
การให้บริการช าระ
ภาษีให้มีความรวดเร็ว
ข้ึน 

พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

เขต อบต.ค า
ตากล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมข้ึน 

อ านวยความ
สะดวก ลด
ข้ันตอนการ
ให้บริการ
ช าระภาษีให้มี
ความรวดเร็ว
ข้ึน 

กองคลงั 

รวม จ านวน  14  โครงการ 1,310,000 1,310,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000    
 

 

แบบ ผ.02 



๑๗๑ 
 

 
 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 2 บ้าน
โคกอุดม 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตรบ้านโคก
อุดม  สายจากสามแยกถนนสายค า
ตากล้า-ท่าก้อนถึงนานายทองปุ่น  
ศรีรักษ ์

1,345,000 -  - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 12 บ้าน
ศรีดอกแก้ว 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตรบ้านศรี
ดอกแก้ว  สายหนองแห้ใหญ่จาก
บ้านศรีดอกแก้วถึงบ้านทุ่งศรีทอง 

1,345,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๒ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 13 บ้าน
ผาศักด์ิ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตร
บ้านผาศักด์ิ  สายจากสามแยก
ถนนสายค าตากล้า-ท่าก้อนถึงล า
ห้วยแดง 

- 1,345,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 14 บ้าน
แสนสุข 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตร
บ้านแสนสุข  สายจากนานาย
จรูญ  อินทร์ศรีถึงบ้านนาย
สมภาร  สาไสย 

- 1,601,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 14 บ้าน
แสนสุข 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตร
บ้านแสนสุข  สายจากบ้านนาย
มนัส  สุวรรณบุผาถึงบ้านทุ่งศรี
ทอง 

- - 2,047,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร ม. 13 บ้าน
ผาศักด์ิ 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านผา
ศักด์ิ – บ้านแสนสุข   และรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
 

- 2,400,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตา
กล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๔ 
 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า 
หมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนไปแหล่งเกษตร
จากบ้านนางวิเชียร  หล้าหิบถึง
นานายค าโจม  อินสอน 

- - 3,954,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร หมู่ 13 บ้าน
ผาศักด์ิ 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถนนสายจากบ้าน
นายสมจิตร  ทัศนพงษ์ถึงห้วย
เบือก 

- 2,204,000 - - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
  
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนบริเวณบ้านศรีดอก
แก้วจากวัดป่าธรรมรักษ์ 
ถึงนานายแต้ม  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
จากวัดป่าธรรม
รักษ์ ถึงนานาย
แต้ม    
 

-  - 3,200,000 - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนบริเวณบ้านศรีดอก
แก้วจากบ้านวัดป่าธรรม
รักษ์ ถึงบ้านทุ่งศรีทอง  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านวัดป่า
ธรรมรักษ์ ถึง
บ้านทุ่งศรีทอง    
 

- 1,200,000  - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ถนนบริเวณบ้าน
ศรีดอกแก้วจากบ้านทุ่ง
ศรีทอง – นานายค า
โจม อินทร์ศร 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านทุ่งศรีทอง – นา
นายค าโจม อินทร์ศร   
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
 

- - 3,000,000 -  มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ถนนบริเวณบ้าน
ศรีดอกแก้วจากถนน
เรียบห้วยค าปลาขาว-
สามแยกป่าสัก 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ถนนเรียบห้วยค าปลา
ขาว-สามแยกป่าสัก
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
 

- - - 1,200,000 - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
13 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 12 ถนนบริเวณ
บ้านศรีดอกแก้ว –โนน
สาวปลิว-บ้านสร้างค า
หนองพอกน้อย 

๑) เพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าถนน
บริเวณบ้านศรีดอกแก้ว –
โนนสาวปลิว-บ้านสร้างค า
หนองพอกน้อยออกแบบ  

- - - - 1,200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร
บ้านโคกอุดม  สายจาก
สามแยกถนนสายค าตา
กล้า-ท่าก้อนถึงนานาย
ค าปุ่น  ศรีรักษ ์
 

๑) เพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้าไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน
ไปแหล่งเกษตรบ้านโคกอุดม  
สายจากสามแยกถนนสาย
ค าตากล้า-ท่าก้อนถึงนานาย
ค าปุ่น  ศรีรักษ ์

- - 1,345,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานายประภาส- 
ห้วยเบือก  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
นานายประภาส- ห้วย
เบือก และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- - 1,800,000 - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
ท่องเท่ียว 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าไป
แหล่งท่องเท่ียวผาศักด์ิ  

1,500,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๗๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
17 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายหมาย 
บาตรโพธ์ิ –เขตบ้าน
ห้วยหินลาด  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนายหมาย บาตร
โพธ์ิ –เขตบ้านห้วยหิน
ลาด และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
 

- - - - 1,200,000 มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายบุญส่ง 
สุวรรณเวช –แยกบ้าน
ดงบัง  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนายบุญส่ง สุวรรณ
เวช -แยกบ้านดงบัง 
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- - - 3,000,000 - มีไฟฟ้าใช้และส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
19 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากถนนพังโคน-บึง
กาฬ ล าห้วยพุง จาก
นานายบุญมา นวล
เพ็ญ  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน
พังโคน-บึงกาฬ ล าห้วยพุง 
จากนานายบุญมา นวล
เพ็ญ และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- - 1,800,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากถนนพังโคน-บึง
กาฬ-เส้นดงอีบ่าง ต.
นาแต้ 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน
พังโคน-บึงกาฬ-เส้นดงอี
บ่าง ต.นาแต้ และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- 1,800,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
21 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานายลุน กล
ไกร-นานายเกษม  
สาสุวรรณ์และนา
นายชาลี ไชยชนะ  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายลุน กลไกร-นานาย
เกษม สาสุวรรณ์และนา
นายชาลี ไชยชนะและรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- 960,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานายเปื่อง 
เทพจินดา-คุ้มโคก
โพธ์ิงาม  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นายเปื่อง เทพจินดา-คุ้ม
โคกโพธ์ิงาม และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- - - 1,800,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๒ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
23 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานายลุน กลไกร-
นานายเกษม  
สาสุวรรณ ์

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายลุน กลไกร-นานาย
เกษม สาสุวรรณ์และนา
นายชาลี ไชยชนะและรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- - 1,000,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานางนาง ธงงาม 
– นานายธวัชชัย 
สมบัติ  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นางนาง ธงงาม – นานาย
ธวัชชัย สมบัติ และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

2,500,000 - - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๓ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
25 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
จากนานางนาง ธง
งาม – ทางแยกห้วย
ตาลโกน  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นางนาง ธงงาม – ทาง
แยกห้วยตาลโกน และรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
 

- - - 2,500,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รบั
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

26 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 15 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน
ไปแหล่งเกษตรบ้านนาค า
สายจากนานางนางบริเวณ
สามแยกหนองคูณถึงสาม
แยกถนนสายบ้านนาค า-
บ้านวังเวิน 

- 2,200,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02/2 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๔ 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการติดต้ังระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่  รองรับ 
121-300  ครัวเรือน  ตาม
แบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ           
บ้านแสนสุข 

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ติดต้ังระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System)  
ขนาดใหญ่  L   แบบบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ  รหสั 01020003 
ก าลังการผลิต  10  ลบ.ม/ชม.  
รองรับ  121-300  ครัวเรือน  
จ านวน 1 ระบบ 

5,200,000 - - - - จ านวน
ระบบผลิต
น้ าประปา
เพ่ิมข้ึน 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค-
บริโภค อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

28 โครงการติดต้ังระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่  รองรับ 
121-300  ครัวเรือน  ตาม
แบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ           
บ้านศรีดอกแก้ว 

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค-
บริโภค อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ติดต้ังระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System)  
ขนาดใหญ่  L   แบบบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ  รหสั 01020003 
ก าลังการผลิต  10  ลบ.ม/ชม.  
รองรับ  121-300  ครัวเรือน  
จ านวน 1 ระบบ 

5,200,000 - - - - จ านวน
ระบบผลิต
น้ าประปา
เพ่ิมข้ึน 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค-
บริโภค อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 



๑๘๕ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
29 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 16 จากนานาย
ธีรศักด์ิ บุตรแสนคม 
–นานายเทศ ยางธิ
สาร 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นายธีรศักด์ิ บุตรแสนคม 
–นานายเทศ ยางธิสาร
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- 1,500,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 16 จากนานาย
ทอมสัน โคตรชมพู – 
นานายแต้ม หล้าหิบ  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ด้านหน้าศาลาประชาคม 
– นานายทอมสัน โคตร
ชมพู และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
 

- - 2,000,000   มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๖ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการติดต้ังชุดเสา
ไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (Integrated 
Solar Cell LED 
Streetlight with Pole) 
ถนนสายบ้านนาค า-
บ้านวังเวิน   

เพ่ือส่องสว่าง
ในการสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 
 

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED 
Streetlight with 
Pole) ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับ
เพ่ิมเติม  เมษายน  2564 รหัส  07020018 
1) รุ่น KELLI - 13506 ประกอบด้วย 
1.1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา 
ความสูง 6 เมตร จานวน 1 ต้น 
1.2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 
1.5 เมตร จานวน 4 ต้น/ชุด 
1.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
35 วัตต์ รุ่น RCSOS35L - 190CW50 
จ านวน 1 โคม   
 

9,627,600 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 แห่ง 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป
มาได้สะดวก 

อบต.ค าตา
กล้า/และ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๗ 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
32 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
หมู่ 15 บ้านนาค า 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน
ไปแหล่งเกษตรบ้านนาค า
สายจากนานางนางบริเวณ
สามแยกหนองคูณถึงสาม
แยกถนนสายบ้านนาค า-
บ้านวังเวิน 

- 2,204,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

33 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 15 
บ้านนาค า 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
บ้านนาค า-บ้านวังเวิน 

- 8,610,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๘ 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
34 โครงการติดต้ังโคม

ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 8 
บ้านวังเวิน  

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
บ้านวังเวิน-บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง 

- 1,050,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

35 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 7 
บ้านหนองเหมือด
เมี่ยง 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง-
บ้านห้วยดินด า 

- - 1,960,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๘๙ 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
36 โครงการติดต้ังโคม

ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 10 
บ้านห้วยดินด า 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
เข้าสู่หมู่บ้านห้วยดินด า  
จากสามแยกถนนสายบ้าน
นาค า-บ้านวังเวินไปบ้าน
ห้วยดินด า 

- 2,520,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

37 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็น 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
บ้านดงน้ าเย็น-บ้านฉางบัว
พา 

- - 2,660,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๐ 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
38 โครงการติดต้ังโคม

ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 16 
บ้านฉางบัวพา 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ถนนสาย
บ้านฉางบัวพา-บ้านผา
ศักด์ิ 

- - 6,020,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

39 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ 12 
บ้านศรีดอกแก้ว 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จากนานายเกษา  
ภูธิรักษ์ถึงนานายเจียม  
หักค าหมื่น 

- - 2,000,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๑ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
40 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ า หมู่ 13 บ้านผา
ศักด์ิ 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวผาศักด์ิ
และภูล้อมข้าว 

- - 2,000,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ 14 
บ้านแสนสุข 

๑) เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ถนนสายบ้านแสน
สุข-บ้านดงอีบ่าง 

- - 2,000,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพ่ิมข้ึน
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๒ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ า หมู่ 14 บ้านแสน
สุข 

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าตาม
มาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถนนสายจากโคก
โพธ์ิงามถึงสาม
แยกถนนไปบ้าน
ห้วยหินใน 

- - 2,000,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

43 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ถนนสาย
จากสามแยกถนนสาย
พังโคน-บึงกาฬบริเวณ
บ้านนายถัน  ศรีพ่ัว 

๑) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ไปแหล่งเกษตร 
๒) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง   

ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุด
เดียวกัน 

2,590,000     มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

   รวม 29,307,600 29,594,000 35,586,000 11,700,000 2,400,000    

 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโคกอุดม 
สายจากสามแยกถนนสายค าตา
กล้า-ท่าก้อนถึงสามแยกถนน
สายบ้านผาศักด์ิ-บ้านฉางบัวพา   

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  3,166.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  12,664.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- 7,718,000 - - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโคกอุดม 
สายไปฝายหลวงเริ่มจากบ้าน
นางทิพวงศ์  ศรีพิลาถึงสามแยก
ถนนสายจากสามแยกถนนสาย
ค าตากล้า-ท่าก้อนถึงสามแยก
ถนนสายบ้านผาศักด์ิ-บ้านฉาง
บัวพา 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  6,800.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- - 4,145,000 - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
บ้านดงน้ าเย็น สายจากสาม
แยกถนนสายบ้านฉางบัวพา-
บ้านผาศักด์ิถึงนานาง
ธนวรรณ  รามวงศ์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  5,200.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- 3,171,000 - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12
บ้านศรีดอกแก้วสายจากบ้าน
ทุ่งศรีทองถึงสามแยกไปบ้าน
ดงอีบ่าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  3,200.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  12,800.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- - 7,764,000 - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
7 บ้านหนองเหมือด
เมี่ยงสายจากบ้านนาง
กันหา  ไกรษร ถึงบ้าน
นายนิวัตร  สุยะราช  

เพ่ืออ านวย
ความ
สะดวกแก่
ประชาชนใน
การสัญจร
ไป-มา  

ช่วงที่  1  จาก  กม.ที่  0+000 - กม.ที่  
1+350  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,350.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  5,400.00  
ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  
ขนาด  Æ  0.60x1.00  มอก.  ชั้น  3  
จ านวน  2  ท่อน 
ช่วงที่  2  จาก  กม.ที่  1+350 - กม.ที่  
1+500  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  150.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  525.00  
ตารางเมตร    พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

1,800,000 1,800,000 - - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรี
ดอกแก้วสายหนองแห้ใหญ่
เริ่มจากบ้านศรีดอกแก้วถึง
สามแยกถนนสายบ้านทุ่งศรี
ทอง-สามแยกไปดงอีบ่าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  2,520.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  10,080.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- 6,140,000 - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน
สุขสายบ้านแสนสุข-บ้านผา
ศักด์ิเริ่มจากหน้าวัดแสนสุข
สามัคคีธรรมถึงบ้างดงน้ าเย็น
ไปผาศักด์ิ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  3,340.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  13,360.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

8,089,000 - - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน
สุขสายจากสามแยกถนนสาย
พังโคน-บึงกาฬถึงนานายวัน
ชัย  อุประ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  6,800.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

4,145,000 - - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน
สุขสายบ้านแสนสุข-บ้านดงอี
บ่างเริ่มจากบ้านนายชัยชาญ  
พรมรัตน์ถึงสามแยกไปบ้าน
ดงอีบ่าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  3,150.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  12,600.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  1  
ป้าย 

- - 7,648,000 - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาค าสายจาก
สามแยกถนนสายบ้านนาค า-
วังเวินถึงสามแยกถนนสายบ้าน
นาค า-บ้านหนองพอกน้อย 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  1,100.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  3,850.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

- - 2,248,000 - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาค าสายบ้านนา
ค า-บ้านหนองพอกน้อยเริ่มจาก
สามแยกถนนสายบ้านนาค า-
บ้านวังเวินถึงสามแยกถนนสาย
บ้านหนองพอกน้อย-หนองปลา
ดุก 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  2,950.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  11,800.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

- - 7,180,000 - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๙๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
ค าสายเริ่มจากสามแยกถนน
สายบ้านนาค า-บ้านหนองบก
ถึงสามแยกถนนสายบ้านนา
ค า-บ้านหนองพอกน้อย 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนใน
การสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  5,600.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

3,414,000 -  - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนสายบ้านนาค า-
บ้านวังเวินจากบ้านนายอุบล  
แสนจันทร์ถึงบ้านนายอนงค์  
แก้วประทุม 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนใน
การสัญจรไป-มา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  2,250.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย   

- 1,111,000 - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๐ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แสนสุขสายจากสามแยก
ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ
ข้างโรงงานอิฐประสาน
ถึงสามแยกถนนสายบ้าน
แสนสุข-บ้านผาศักด์ิ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  990.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  3,960.00  ตาราง
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย 

- - 2,404,000 - - คสล. 
จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
2 รอบห้วยเด่ือ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- - - 3,360,000 - ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก 
จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อ
ขยะ อบต.ค าตากล้า 
 

ป้องกันขยะล้น
ออกนอกพ้ืนที่
และป้องกันมลพิษ
ที่เกิดจากการ
ก าจัดขยะ 

 

ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ อบต.
ค าตากล้า ม.8 บ้านวังเวิน 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด   
 

- 
 

- 
 

5,400,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความ
ปลอดภัยจากขยะที่
เป็นมลพิษ 
 

ประชาขน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
ขยะที่เป็น
มลพิษ 
 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเร็จรูป จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังเวิน – หน้า
บ้านนางหนูแถม ชาว
ทองหลาง 
 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบายน้ า
ได้ดีไม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร ยาว 1,600 
เมตร  

- - - 2,500,000 - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๒ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมจากบ้านนางสมบัติ ภู
จิตรเงิน – ห้วยตาลโกน  

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 1,045 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,180 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย  

- - - 2,640,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สญัจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ระบบแรงดึงส าเร็จรูป จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเวิน 
– หน้าบ้านนางหนูแถม ชาว
ทองหลาง 
 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ดีไม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 
เมตร ยาว 1,600 เมตร  

- - - 2,500,000 - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๓ 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสมจิตร – ห้วย
เบือก  

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย  

- 2,590,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
วัดผาศักด์ิวนาราม – 
แหล่งท่องเท่ียวผาศักด์ิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย  

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

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวผา
ศักด์ิ  จ านวน  2  
ช่วง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ช่วงที่  ๑  ขยายผิวจราจรขนาดกว้างข้างละ  
1.00  เมตร  ยาว  1,100.00  เมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  2,200.00  ตารางเมตร  
ช่วงที่  2  ขยายผิวจราจรขนาดกว้างข้างละ  
0.50  เมตร  ยาว  180.00  เมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  180.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 

   7,490,000  ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

23 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนสายเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
1,300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  7,800.00  
ตารางเมตร   

3,768,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผาศักด์ิ-ห้วยเบือก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  3,000.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
12,000.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  
1  ป้าย  

7,300,000  - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน
สุขสายจากสามแยกถนน
สายพังโคน-บึงกาฬถึงนา
นายทอมสัน  โคตรชมพู 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  2,000.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
8,000.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน  
1  ป้าย 

- 4,845,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๖ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านแสนสุข-บ้าน
สระแก้ว 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
2,000.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
12,000.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

- - - 10,466,000 - ถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีต
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีตที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตบ้าน
แสนสุขสายจากสามสาม
แยกถนนสายพังโคน-บึง
กาฬบริเวณบ้านนายถัน  
ศรีพ่ัว  

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
9,000.00  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

7,856,000 - - - - ถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีต
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีตที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสระแก้วถึงบ้านแสน
สุข  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  3,200.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
16,000.00  ตารางเมตร  

9,830,000 - - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก
มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแสนสุขถึงบ้านดงอี
บ่าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  1,400.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
7,000.00  ตารางเมตร  

7,089,000 - - - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก
มีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากสาม
แยกถนนสายพัง
โคน-บึงกาฬ 
บริเวณบ้านนาย
ถัน  ศรีพ่ัว  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  1,500.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
9,000.00  ตารางเมตร  

7,856,000 - - - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวกมีความ
มั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย 

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

30 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.
ค าตากล้า 

เพ่ือให้มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐานตามท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด 

อาคาร ศพด. ขนาด ไม่เกิน 
50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 100 
ของ ศพด.มี
อาคารได้
มาตรฐานฯ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
อาคารที่มี
มาตรฐานฯ 

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๐๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 12 บ้านศรีดอก
แก้ว  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 
บริโภคทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
แบบผิวดินขนาดกลาง   

- 3,500,000 - - - ระบบประปา 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บรโิภคทั่วถึง 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 12 บ้าน
ศรีดอกแก้วสายจาก
นานายการ์ตูน  
อินทรสิทธ์ิถึงนานาย
ค าโจม  อินสอน 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,280.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  0.50  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
6,400.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- - 4,670,000 - - คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวกมีความ
มั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๐ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ผาศักด์ิ 

แหล่งท่องเท่ียวผา
ศักด์ิให้มีความ
สวยงามและมีจุด
ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ค าตากล้าก าหนด 

- 50,000,000 - - - แหล่งท่องเท่ียว
ผาศักด์ิปรับปรงุ
ดีข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวผา
ศักด์ิมีความสวยงาม
และมีจุดดึงดูด
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

34 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ถนนสาย
บ้านผาศักด์ิ-ห้วย
เบือก 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร
ไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้   

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าก าหนด 

- - - 3,500,000 - มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๑ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายไปแหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ
จากถนนสายพัง
โคน-บึงกาฬถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  3,900.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ  
1.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
23,400.00  ตาราง
เมตร   

- - - 30,000,000 - คสล. จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวกมีความ
มั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

36 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ภูล้อมข้าว 

แหล่งท่องเท่ียวภู
ล้อมข้าวให้มี
ความสวยงามและ
มีจุดดึงดูด
นักท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวผาศักด์ิ 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ค าตากล้าก าหนด 

- - 10,000,000   แหล่งท่องเท่ียว
ภูล้อมข้าว
ปรับปรุงดีข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวภู
ล้อมข้าวมีความ
สวยงามและมีจุด
ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๒ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแสนสุข
ถนนสายบ้านแสน
สุข-บ้านดงอีบ่าง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
2,900.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  11,600.00  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

13,000,000 - - - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกอุดม
สายจากบ้านวินัด  
อินหงสาถึงสามแยก
ทางลงฝายหลวงห้วย
เด่ือ   

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,009.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  4,036.00  ตารา
เมตรรายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - 2,950,000 - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๓ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมสายไป
ห้วยเด่ือเริ่มจากสาม
แยกถนนสายค าตา
กล้า-ท่าก้อนถึงโนนตูม 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  2,700.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  10,800.00  ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- 7,884,000 - - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกอุดมสายจาก
สามแยกถนนสายค า
ตากล้า-ท่าก้อนไปห้วย
วังเดือนห้าจรดกับสาม
แยกถนนสายบ้านผา
ศักด์ิ-บ้านฉางบัวพา 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  3,300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  13,200.00  ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนด 

- - 9,636,000 - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๔ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดงน้ าเย็นสายหลังที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าจากสาม
แยกถนนสายบ้านฉางบัว
พา-บ้านผาศักด์ิถึงนา
นายนิกาย 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  1,700.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
6,800.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า
ก าหนด 

- - 4,964,000 - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

42 โครงการปรับปรงุบ่อ
ขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

เพ่ือให้มี
สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย
อย่างถูก
สุขลักษณะ
และปลอดภัย 

ปรับปรุงบ่อขยะโดยการขยาย
พ้ืนที่ว่างเพ่ือใช้ในการขุดบ่อฝัง
กลบขยะ รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้าก าหนด 

10,000,000 - - - - บ่อขยะ
ปรับปรุงดีข้ึน
และเพียงพอ 

สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๕ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ศรีดอกแก้วสายหนองแห้
ใหญ่เริ่มจากบ้านศรีดอก
แก้วถึงสามแยกถนนสาย
บ้านทุ่งศรีทอง-สามแยก
ไปดงอีบ่าง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  3,200.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
12,800.00  ตารางเมตร 

- - 7,764,000 - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทีป่ระชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แสนสุขสายจากสามแยก
ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ
ข้างโรงงานอิฐประสาน
ถึงสามแยกถนนสายบ้าน
แสนสุข-บ้านผาศักด์ิ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  990.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
3,960.00  ตารางเมตร 

- 2,404,000 - - - คสล. จ านวน 
๑ เส้น 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวกมี
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๖ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่ง
เกษตรบ้านนาค า
สายจากสามแยก
ถนนบ้านนาค า-บ้าน
วังเวินถึงฝายหลวง
หนองปลาดุก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  2,000.00  
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  
16,000.00  ลูกบาศก์
เมตร 

- 2,400,000 - - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านฉางบัวพา
สายจากศาลา
ประชาคมถึงนานาย
เทียมชัย 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  700.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
2,800.00  ตารางเมตร 

- - 2,240,000 - - คสล. 
จ านวน ๑ 
เส้น 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวกมีความ
มั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย 

กองช่าง
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

   รวม 87,379,000 97,563,000 83,013,000 66,456,000 4,000,000    

แบบ ผ.02/2 



๒๑๗ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขุดลอก
หนองปลาดุก บ้าน
นาค า หมู่ 15 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร 

ขุดลอกหนองปลาดุก
บ้านนาค า หมู่ 15 
 

- - - - 3,500,000 เกษตรกรไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อบต.ค าตา
กล้า/และ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยหลวง 
 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยหลวง  

- - - 1,500,000 - ร้อยละ 80 
ของ ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการขุดลอกห้วย
หนองเหมือดเมี่ยง 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร 

ขุดลอกห้วยหนอง
เหมือดเมี่ยง 

  1,000,000   ร้อยละ 80 
ของ ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๘ 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการขุดลอกห้วย
อีมืด หมู่ 10 บ้าน
ห้วยดินด า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร 

ขุดลอกห้วยอีมืด หมู่ 
10 บ้านห้วยดินด า 

- - - - 2,000,000 เกษตรกรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

   รวม - - 1,000,000 1,500,000 5,500,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๒๑๙ 
 

 
 

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว 
เครื่องตัดหญ้า 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 ส านักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 22,000 - 22,000 - 22,000 ส านักปลัด 

4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เครื่องมือวัดเสียง 
 

15,000 - 15,000 - 15,000 ส านักปลัด 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองใน
อากาศ 

25,000 - 25,000 - 25,000 ส านักปลัด 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม (มอก.)          20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดคอนกรีต 45,000 - - 45,000 - กองช่าง 

9 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องปั่นไฟ 50,000 - - - 50,000 กองช่าง 

10 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า 50,000 - - - 50,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.03 



๒๒๐ 
 

 
 

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มสูบน้ าไดโว่ 10,000 - 10,000 - 10,000 กองช่าง 

12 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มซัมเมอร์ส 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

13 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 5,000 - - - 5,000 กองช่าง 

14 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 40,000 - 40,000 - 40,000 กองช่าง 

15 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 45,000 - 45,000 - 45,000 กองช่าง 

16 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า 20,000 - 20,000 - 20,000 กองช่าง 

17 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ปั้มลม 15,000 - 15,000 - 15,000 กองช่าง 

18 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกดับเพลิง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง 

19 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง 

20 แผนงานการเกษตร ค่าครภุัณฑ์ ค่าครภุัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



๒๒๑ 
 

 
 

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ระบบประปาพร้อมติดต้ัง 5,200,000 5,200,000 5,200,000   กองช่าง 

22 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซัมเมิรส์ (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

23 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดบล็อกไร้สาย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

24 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

- 100,000 - - - กองช่าง 

25 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

26 แผนงานเคหะและชุมชน      
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ   

โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลล์ พร้อมติดต้ัง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง ภายใน
ส านักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด 
29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักปลัด 

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 



๒๒๒ 
 

 
 

 
บญัชีครภุณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
31 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 100,000 100,000 100,000 100,000 - กองการศึกษาฯ 
32 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี

ส าหรับเด็ก ศพด. 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษาฯ 

33 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง ศพด. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กองการศึกษาฯ 

34 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ เครื่องพิมพ์  ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 
35 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  

ศพด. 
100,000 100,000 100,000 100,000 - กองการศึกษาฯ 

36 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

37 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

38 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 
39 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนาม ศพด. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษาฯ 
40 แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอรส์แตนเลส 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ 

    รวม 15,319,500 15,077,5000 15,169,5000 9,822,500 9,874,500  
 

แบบ ผ.03 



๒๒๓ 
 

 
 

 

ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
กรอบใน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผน นั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  

 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถ เช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนา เมื่อด า เนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีท้ังนี้ให้ปิด
ประกาศ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนาน้ันประสบความส า เร็จตามกรอบ การ
ประเมินผลในระดับใด  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการติดตาม   
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ พิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561ซึ่งเป็นแบบท่ี ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 



๒๒๕ 
 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชมชน/
ต าบลลักษณะภูมประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลั ก ษ ณะ ข อ ง แ ห ล่ ง น้ า ลั ก ษ ณะ ข อ ง ไ ม้ / ป่ า ไ ม้  ฯ ล ฯ  
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม            
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
 
 โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกบระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมือง 
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิดร่วมท า ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชมชน/
ต าบลลักษณะภูมประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลั ก ษ ณะ ข อ ง แ ห ล่ ง น้ า ลั ก ษ ณะ ข อ ง ไ ม้ / ป่ า ไ ม้  ฯ ล ฯ  
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม            
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
 
 โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกบระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมือง 
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิดร่วมท า ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ    ๒๐ ปี และ 
Thailand 4.0 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
  
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
  
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

3.9  ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 
 

 
 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
                      (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

                   (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5   
คะแนน  

                   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     แห่งชาติ ฉบับท่ี 12    5 คะแนน  

                       (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน  
                       (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
                       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
                            ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
                       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
                       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
                       (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5  
                              คะแนน  
                       (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
                                              คะแนนรวม 100 คะแนน  

         เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ แบบ
ประเมินผลโครงการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๙ 
 

 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

คะแนน 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/ 
Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง     ท่ีมีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 
 

 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend  หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน  งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ  
ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )(Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
    - เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสง ค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 

 
 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา 
    (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    (3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
    (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
    (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมาก
ข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 

 

 



๒๓๓ 
 

 
 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส(Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

 



๒๓๔ 
 

 
 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI)และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ีสามารถวัดได้ (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกระสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิง
ท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  
ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

 
 

 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ 
ใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตาม
ผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) – โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 

          
 
 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

          

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

          

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขและทรัพยากร
มนุษย์ 

          

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

          

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ 

          

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

          

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ด ี

          

รวม           



๒๓๖ 
 

 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนนิการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเปน็รอ้ยละ
ของแผนพฒันา

ท้องถิ่น 

คิดเปน็รอ้ยละ
ของแผนการ
ด าเนนิงาน 

คิดเปน็รอ้ยละของ
ข้อบญัญตัิ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

  

   

๒ ต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
 
    (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

 
 

 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคมือ เท้า 
ปาก ท่ีเกิดขึ้นกับ เด็ก ๆ โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นกับสัตว์ เช่น โรคระบาดลัมปิสกิน โรคปากเท้าเปื่อย (เกิดกับโค 
กระบือ) โรคพิษ สุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นท่ี
ระงับการเกิดโรค ระบาด การท าลาย การรักษา โรคท่ีเกิดโดยเฉพาะการจัดการกับโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 
2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบในระยะเวลา 2 ปี อันส่งผลกระทบท้ังในด้านการด ารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านส่ิงแวดล้อม   แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นท่ีระงับ
การเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน    

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นท่ียังพบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังมีผู้ติด
ยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นท่ีค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 (๒)  ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามา
เป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาท่ี ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ยังคงมีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขเช่น ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้าได้ด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ โครงการธนาคารขยะ โครงการคัดแยกขยะก่อนน าไป
ก าจัด  ฯลฯ และปัญหาเส้นทางคมนาคมท่ีต้องด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมให้สัญจรได้อย่างสะดวก 
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