
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณปูโภคและ
การคมนาคม 
1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 37 50,822,081 55 53,623,600 88 84,861,000 83 85,391,000 83 85,391,000 346 360,088,681 
3.แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

 
1 

 
4,000,000 

 
1 

 
4,000,000 

 
61 

 
94,734,200 

 
57 

 
96,281,200 

 
57 

 
96,281,200 

 
177 

 
295,296,600 

รวม 38 54,822,081 56 57,623,600 149 179,595,200 140 181,672,200 140 181,672,200 523 655,385,281 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1 .แผนงานการเกษตร 

 
 
 

3 

 
 
 

220,000 

 
 
 

3 

 
 
 

220,000 

 
 
 

3 

 
 
 

220,000 

 
 
 

3 

 
 
 

220,000 

 
 
 

3 

 
 
 

220,000 

 
 
 

15 

 
 
 

1,100,000 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,600,000 5 2,600,000 5 2,600,000 5 2,600,000 5 2,600,000 25 13,000,000 

รวม 8 2,820,000 8 2,820,000 8 2,820,000 8 2,820,000 8 2,820,000 40 14,100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร ์
การพฒันาด้านสาธารณสุข
และทรพัยากรมนษุย์ 
1.แผนงานการศึกษา 

 
 
 

1 

 
 
 

400,000 

 
 
 

1 

 
 
 

400,000 

 
 
 

1 

 
 
 

400,000 

 
 
 

1 

 
 
 

400,000 

 
 
 

1 

 
 
 

400,000 

 
 
 

5 

 
 
 

2,000,000 
2.แผนงานสาธารณสุข 32 242,000 32 242,000 34 560,000 34 560,000 34 560,000 166 2,164,000 

3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
1 

 
100,000 

 
1 

 
100,000 

 
2 

 
250,000 

 
2 

 
250,000 

 
2 

 
250,000 

 
8 

 
950,000 

4. แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
2 

 
80,000 

 
2 

 
80,000 

 
2 

 
80,000 

 
2 

 
80,000 

 
2 

 
80,000 

 
10 

 
400,000 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 1 200,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 7 860,000 
7.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 
4 

 
90,000 

 
4 

 
90,000 

 
6 

 
610,000 

 
6 

 
610,000 

 
6 

 
610,000 

 
26 

 
2,010,000 

8.แผนงานงบกลาง 4 7,200,000 4 7,200,000 4 7,200,000 4 7,200,000 4 7,200,000 20 36,000,000 
รวม 44 8,112,000 45 8,312,000 51 9,320,000 51 9,320,000 51 9,320,000 242 44,384,000 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร ์
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 

3 

 
 
 

140,000 

 
 
 

3 

 
 
 

140,000 

 
 
 

4 

 
 
 

160,000 

 
 
 

4 

 
 
 

160,000 

 
 
 

4 

 
 
 

160,000 

 
 
 

18 

 
 
 

760,000 
รวม 3 140,000 3 140,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 18 760,000 

5.  ยุทธศาสตร ์
การพฒันาด้านการศกึษาและ
การเรียนรู ้
1 .แผนงานการศึกษา 

 
 
 

14 

 
 
 

5,590,000 

 
 
 

19 

 
 
 

5,757,000 

 
 
 

19 

 
 
 

5,889,440 

 
 
 

19 

 
 
 

5,889,440 

 
 
 

19 

 
 
 

5,889,440 

 
 
 

90 

 
 
 

29,016,120 
รวม 14 5,590,000 19 5,757,800 19 5,889,440 19 5,889,440 19 5,889,440 90 29,016,120 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

9 

 
 
 

120,000 

 
 
 

9 

 
 
 

120,000 

 
 
 

9 

 
 
 

120,000 

 
 
 

9 

 
 
 

120,000 

 
 
 

9 

 
 
 

120,000 

 
 
 

45 

 
 
 

600,000 
รวม 9 120,000 9 120,000 9 120,000 9 120,000 9 120,000 45 600,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจดัการทีด่ ี
1 .แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
 

11 

 
 

1,570,000 

 
 

12 

 
 

1,870,000 

 
 

9 

 
 

1,800,000 

 
 

9 

 
 

1,800,000 

 
 

9 

 
 

1,800,000 

 
 

50 

 
 

8,840,000 
รวม 11 1,570,000 12 1,870,000 9 1,800,000 9 1,800,000 9 1,800,000 50 8,840,000 

รวมทั้งสิ้น 127 73,174,081 152 76,643,400 249 199,704,640 240 201,781,640 240 201,781,640 1,008 753,085,401 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน
ลูกรังและถนนไปแหล่ง
เกษตร (ประชาคม 10 
หมู่บ้านในเขต อบต.ค าตา
กล้า) 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
และถนนไปแหล่ง
เกษตรในเขต อบต.
ค าตากล้า 

1,200,000 2,000,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวก           
ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 70 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง,ซ่อมแซมท่อ
ระบายและรางระบายน้ า      
(ประชาคม 10 หมุ่บ้าน
ในเขต อบต.ค าตากล้า) 
 

เพื่อระบายน้ า
สะดวก และเพื่อ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

ด าเนินการปรับปรุง,
ซ่อมแซมท่อระบาย
และรางระบายน้ า 
ในเขต อบต.ค าตา
กล้า) 

1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อปูองกันน้ า
ท่วมขัง 
 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟูาในหมู่บ้าน
และไฟฟูาเพื่อการเกษตร/
แหล่งท่องเที่ยว 
(ประชาคม 10 หมุ่บ้าน
ในเขต อบต.ค าตากล้า) 
 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวกใน
เขตพื้นท่ี อบต.
ค าตากล้า 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาในหมู่บ้านและ
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร/แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต 
อบต.ค าตากล้า) 

2,100,000 
 

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เพื่อให้ราษฎร     
ได้มไีฟฟูาใช้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เพื่อความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ขยายเขตและตดิตั้ง
ไฟฟูาส่องทาง/ไฟฟูา 
สาธารณะ 
 

ปูองกันปัญหาอาชญา
กร/เดินทางสะดวก 

ด าเนินการขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟูาส่อง
ทาง/ไฟฟูาสาธารณะ
ในเขต อบต.ค าตา
กล้า) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ 
เดินทางไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

เกิดความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ 
เดินทาง 
 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ส่องทาง 
 
 

เพื่อความปลอดภัย
และสะดวกในการ
เดินทาง  

ด าเนินการซ่อมแซม
และปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาส่องทางในเขต 

อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การเดินทางไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

กองช่าง 

6 ซ่ อ ม แ ซ ม ร ะ บ บ
ประปา  

เพื่อจัดบริการระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ด าเนินการซ่อมแซม
ระบบประปาในเขต 

อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
70 มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 ขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
10 หมู่ ในเขต 
อบต.ค าตากล้า 
 

เพื่อจัดบริการ
ระบบประปา
หมู่บ้านให้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ด าเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในเขต อบต.
ค าตากล้า 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีน้ าประปา
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ติดตั้งระบบ
โทรศัพท์และ
อินเตอร์เนต็ 

ส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสาร 
และสบืค้นข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง 
ทันเหตุการณ ์

ส านักงาน อบต.ค าตากล้า 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ติดต่อสื่อสา
ร อย่าง
สะดวก  

ประชาชน
ได้รับการ
ติดต่อสื่อสาร
แสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านฉางบัว
พา หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านฉางบัวพา ม.16 จ านวน 
2 ช่วง  ช่วงท่ี 1 หน้าบ้านนายวิไล ชาวศรี กว้าง 4 ม. ยาว 
14 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม.หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 56 ตรม. ช่วงท่ี 
2 ข้างบ้านนางเกสินี ไขไพวัลย์ กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228 ตรม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนดพร้อมติดต้ังปูายโครงการ 

150,000 - - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก
จ านวน 1 
เส้น  

มีถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่อง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้าง
ถน น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็กสาย
เข้าบ่อขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ่อขยะ ม.8 ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 400 ตรม. รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ก าหนดพร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

199,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
จ านวน 1 
เส้น  

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่อง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถน น ค อ น ก รี ต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ใ น
ห มู่ บ้ า น ห น อ ง
เหมือดเมี่ยง ม.7  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านหนองเหมือดเมีย่ง 
ม.7 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนดพร้อมตดิตั้ง
ปูายโครงการ 

199,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
จ านวน 1 
เส้น  

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่อง 

12 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
แ ร ง ต่ า ภ า ย ใน
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ 
2,5,12,14,15,
16 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาส่องสว่าง
ในการสัญจรไป-มา 
และประชาชนมี
ไฟฟูาใช้  

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาส่องสวา่ง ณ หมู่ที่ 
2,5,12,14,15,16 
-อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอวานร
นิวาส 

2,003,081 - - - - มีไฟฟูาใช้เพิ่ม
มากขึ้น
หมู่บ้านละ 1 
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูป 
หมู่ 2 บ้านโคก
อุดม  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2 บ้านโคกอุดม จากบ้านนาง
ไพรี ภูมิแสนโคตร ถึงบ้านนายศักดา ฝุายสงฆ์ กว้าง 
0.45 ม. ลึกเฉลีย่ 0.45 ม. ยาว 207 ม.พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ค าตากล้า ก าหนด พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- 281,900 - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
จ านวน 1 เส้น  

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่อง 

14 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูป 
หมู่ 5 บ้านดงน้ า
เย็น   

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 5 บ้านดงน้ าเย็น  จาก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า ถึงส านักงาน
เกษตรอ าเภอค าตากล้า กว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 
ม. ยาว 212 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
1 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตากล้า ก าหนด 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- 281,500 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นที่บ้านเรือน
ของประชาชน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง  
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ 7 สาย
บ้านนายประยงค์ มหาโพธ์ิ ถึงหลงับ้านนายประยงค์  
มหาโพธ์ิ กว้าง 4 ม. ยาว 51 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่า 204 ตร.ม 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังสองข้างทาง ข้างละไม่น้อยกว่า 
0.50 ม.  ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- 110,100 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 ก่อสร้างถนน
ลูกรังปรับเกลี่ย
แต่งถนน หมู่ 7 
บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง  
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งถนน หมู่ 7  บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง สายบา้นนายเสง่ียม สุยะราช ถึงศาลปูุตา
หนองเหมือดเมีย่ง กว้าง 6 ม. ยาว 676 ม. หนาเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 4,056 ตร.ม.
ตามแบบ อบต.ค าตากลา้ ก าหนด พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ 

- 169,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านวังเวิน 
หมู่ 8 
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนใน
พื้นที่  

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านวังเวิน หมู่ 8 สายทางเข้าบ่อขยะ 
กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม พร้อมลงไหล่
ทางลูกรังสองข้างทาง ข้างละไม่นอ้ยกว่า 0.50 ม.  ตาม
แบบ ท1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- 281,400 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วย
ดินด า หมู่ 10 
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยดินด า หมู่ 10 สายบ้านนาง
ส าลี มลูดวง ถึงนานายสมัย มลูดวง กว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 520 ตร.ม พร้อมลงไหลท่างลูกรังสองข้างทาง 
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  ตามแบบ ท1-01 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พรอ้มติดตั้งปูายโครงการ 

- 281,400 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านศรดีอก
แก้ว หมู่ 12 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนใน
พื้นที่  

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ 12 สายบ้าน
นางนวลศรี คณะเมือง ถึงนานายสถิต แก้วไกลตา กว้าง 5 ม. 
ยาว 105 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสรมิ
เหล็กไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม พร้อมลงไหล่ทางลูกรังสองข้าง
ทาง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  ตามแบบ ท1-01 กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พรอ้มติดตั้งปูายโครงการ 

- 278,600 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
คมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านผาศักดิ์ 
หมู่ 13 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านผาศักดิ์ หมู่ 13 สายหนา้วัดผาศักดิ์
วนารามจากบ้านนางอรทัย วงส์แก้ว ถึงหลังบ้านนายชาติ มีชัย 
กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรังสองข้างทาง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  ตามแบบ ท1-
01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ 

- 283,500 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
คมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูป   
หมู่ 14 บ้าน
แสนสุข  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังบ้านเรือน
ของประชาชน/
การระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ 14  บ้านแสนสุข จากบ้านนายพักต์ 
ปะดา ถึงบ้านนายเปลี่ยน พรมดวง กว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.45 ม. ยาว 210 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
2 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตากล้า ก าหนด พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์โครงการ 

- 281,500 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นที่
บ้านเรือน
ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

22 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบ
แรงดึงส าเร็จรูป 
หมู่ 15 บ้านนา
ค า  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ 15  บ้านนาค า จากบ้านนาย
อุบล แสนจันทร์ ถึงสวนมันส้าปะหลังข้างบ้านนายวีระชัย 
ผาหลง กว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. ยาว 85  ม. 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก จ านวน 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตากล้า ก าหนด พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์โครงการ 

- 114,400 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นที่บ้านเรือน
ของประชาชน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน
ลูกรังปรับเกลี่ย
แต่งถนน หมู่ 15 
บ้านนาค า  

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 15  บ้านนาค า 
ถนนเส้นลงแม่น้ าสงครามบ้านนายไสว ค าหมาย  กว้าง 6 
ม. ยาว 630 ม. หนาเฉลีย่ 0.40 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ค าตากล้า 
ก าหนด พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ 

- 158,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านฉาง
บัวพา หมู่ 16 
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านฉางบัวพา หมู่ 16 สายหนา้วัด
เทพศิริมงคลวนาราม ถึงวัดบ้านฉางบัวพา กว้าง 4 ม. 
ยาว 128 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
สองข้างทาง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  ตามแบบ ท1-
01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ 

- 276,700 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 ต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาศักดิ ์

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักดิ์ 1 แห่ง - 46,900 - - - เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร้อยละ 
100 มีความ
ปลอดภัย  

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

26 จ้างเหมา
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหล่ง
เกษตรสายห้วย
เดื่อ หมู่ที่ 2 
บ้านโคกอุดม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาสะดวก
มากขึ้น 

จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปแหล่งเกษตรสายห้วยเดื่อหมู่ที่ 2 
บ้านโคกอุดม บริเวณนานายบุญจนัทร์ นักร้อง 
ถึงนานายน้อย สุขนาค  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
20.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด0.60 x 1.00 ม.จ านวน 
21 ท่อน ตามแบบ อบต.ค าตากลา้ ก าหนด 

- 47,600 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงน้ า
เย็น หมู่ที่ 5 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าปุาไหลหลาก น้ า
ท่วมและแก้ปัญหา
น้ าแล้ง มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านดง
น้ าเย็น หมู่ที่ 5 บริเวณนานายช่ืน วังวิสัย
ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ตามแบบ อบต.ค าตากล้า 
ก าหนด 

- 95,200 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

28 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน
หนองเหมือดเมีย่ง 
หมู่ 7 
 

เพื่อความสะดวก
และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา  

ซ่อแซม ถนน คสล.ภายในหมูบ่้านหนอง
เหมือดเมี่ยง หมู่ 7 บริเวณหน้าบ้านนาย
สมาน แผ่นทอง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
50 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม ตามแบบ อบต.ค าตา
กล้า ก าหนด 

- 141,800 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน
วังเวิน หมู่ 8 
 

เพื่อความสะดวก
และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านวังเวิน หมู่ 8 
บริเวณหน้าบ้านนายบญุ โปุมวงค์ ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48.00ตร.ม ตาม
แบบ อบต.ค าตากล้า ก าหนด 

- 25,800 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านผา
ศักดิ์ หมู่ที่ 13 
 

เพื่อความสะดวก
และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บา้นผาศักดิ์ 
หมู่ที่ 13บริเวณบ้านนายสังวาลย ์พันธ์สีทา 
ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ น้อยเนาว์รา กว้าง 4.00 
ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรอืพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม ตามแบบ อบต.
ค าตากล้า ก าหนด 

- 172,600 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ไปแหล่งเกษตรสาย
โนนสาวปลิวบ้าน
ศรีดอกแก้ว หมู่ที่ 
12 
 

เพื่อความสะดวก
และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา  

ซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรสาย
โนนสาวปลิวบ้านศรดีอกแก้ว หมูท่ี่ 12
บริเวณนานายโมกข์ ศรีสรุาช ถึงนานาย
ฉลาด ใครอุบล ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 
ตร.ม ตามแบบ อบต.ค าตากล้า ก าหนด 

- 51,000 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสัญจร
ไป-มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 
14 
 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ า ลดปัญหา
น้ าปุาไหลหลาก น้ า
ท่วมและแก้ปัญหา
น้ าแล้ง มีแหล่งน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14บริเวณนานางถัน 
อุประ และนานายจรูญ อินทรสิทธิ์  
ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 ม. ยาว 
10.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ตามแบบ 
อบต.ค าตากล้า ก าหนด 

 95,200 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
การลดปัญหาน้ าปาุ
ไหลหลาก น้ าท่วม
และแก้ปัญหาน้ าแล้ง 
มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคและ
เพื่อการเกษตร 

ชะลอการไหล
ของน้ า ลด
ปัญหาน้ าปุาไหล
หลาก น้ าท่วม
และแก้ปัญหาน้ า
แล้ง มีแหล่งน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไปแหล่งเกษตรสาย
บ้านแสนสุข-บ้าน
ดงอีบ่าง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรสาย
บ้านแสนสุข-บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 14 
บริเวณนานายบุญโฮม อาจโยธา ถึงสาย
แยกไปบ้านดงอีบ่าง  กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
15,000.00 ตร.ม ตามแบบ อบต.ค า
ตากล้า ก าหนด 

- 396,800 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสัญจร
ไป-มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านฉาง
บัวพา หมู่ที่ 16 
 

เพื่อความสะดวก
และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บา้นฉาง
บัวพา หมู่ที่ 16บริเวณบ้านนายจารุ
ภัทร อินทรปัญญา ถึงหน้าบ้านนาย
อ่อนตา ต้นสา กว้าง 3.00 ม. ยาว 
106.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 318 ตร.ม 
ตามแบบ อบต.ค าตากลา้ ก าหนด 

- 161,700 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสัญจร
ไป-มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

35 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาด
ดับ ถนนบริเวณบ้าน
โคกอุดม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 2) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาส่อง
สว่างในการสญัจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งไฟถนน
พร้อมสายพาดดับ จากเส้นหลังวัด
สว่างสามัคคี หมู่ที่ 2 และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - - 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่าง พร้อมสายพาด
ดับจากหน้าวัดสว่าง
สามัคค-ีหนา้บ้านนาย
จักรี หล้าหิบ (เสนอ
โดยประชาคม ม. 2) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง พร้อมสาย
พาดดับ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาส่อง
สว่างในการสญัจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งไฟถนน
พร้อมสายพาดดับจากหน้าวัดสว่าง
สามัคค-ีหน้าบ้านนายจักรี หล้าหบิ 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - - 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 อุดหนุนโครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนายเชษฐา ไชยวงค-์
บ้านนายสุนทร สุทธิประภา 
(เสนอโดยประชาคม ม. 2) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
และสายพาดดับ                                                      
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่ง
สว่างพร้อมสายพาดดับ จากบ้านนาย
เชษฐา ไชยวงค์-บ้านนายสุนทร สทุธิ
ประภา และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

38 อุดหนุนโครงการขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ                                                     
ภายในหมู่บ้านดงน้ าเย็น 
จากท่ีว่าการอ าเภอค าตา
กล้า – ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า
(เสนอโดยประชาคม ม. 5) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
และสายพาดดับ                                                      
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-   ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่ง
สว่างพร้อมสายพาดดับ ภายใน
หมู่บ้านดงน้ าเย็น จากท่ีว่าการอ าเภอ
ค าตากล้า – ส านักงานสาธารณสขุ
อ าเภอค าตากล้า และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

39 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายยรรยง ปุริมศักดิ-์
นานายฉลอม มลุิ
จันทร์ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 5) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนานาย
ยรรยง ปุรมิศักดิ-์นานายฉลอม มลุิ
จันทร์   และรวมค่าการไฟฟูาเรยีก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - - 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร บริเวณ
ถนนหมู่บ้านดงน้ าเย็น 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 5) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาไปแหล่งเกษตร 
บริเวณถนนหมู่บ้านดงน้ าเย็น ม.5
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - - 500,000 500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

41 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ ภายใน
หมู่บ้านหนองเหมือด
เมี่ยง (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับภายใน
หมู่บ้านหนองเหมือดเมี่ยง และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากบ้าน
นายสมาน -วัดโพธิ์ชัย 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายสมาน -วัดโพธิ์ชัย 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากบ้าน
นายเวทย-์นาย
ไกรวรรณ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายเวทย-์นายไกรวรรณ 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับภายใน
หมู่บ้านจากแยกบ้าน
นางเซียน ผาดนอก- 
บ้านนายบุญ โปมุวงษ์  
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับภายใน
หมู่บ้านจากแยกบ้านนางเซียน 
ผาดนอก- บ้านนายบุญ  โปุมวงษ ์
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

45 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
ศาลาประชาคม – ริม
แม่น้ าสงคราม (เสนอ
โดยประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากศาลา
ประชาคม – ริมแม่น้ าสงคราม  
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากหน้า
วัดโพธิ์ชัย – ริมแม่น้ า
สงคราม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากหน้าวดัโพธ์ิ
ชัย – ริมแม่น้ าสงคราม 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

47 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากบ้าน
นายไพฑูรย์ แวงเลิศ – 
ดอนปูุตา(เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาย
ไพฑูรย์ แวงเลิศ – ดอนปูุตา  และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

48 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากบ้าน
นายสถิต เหลาพรหม 
– บ้านนายทรงเดช 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาย
สถิต เหลาพรหม– บ้านนายทรง
เดช และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเกบ็
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

49 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากวัด
โพธิศ์รีวราราม – ถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน (เสนอ
โดยประชาคม ม. 10) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากวัดโพธิ์ศรีว
ราราม – ถนนทางเข้าหมู่บ้านและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
จากบ้านนายเด่นชื่อ 
สารบาล – บ้านนาย
ตาด ศรีจันทร์ (เสนอ
โดยประชาคม ม. 10) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างและ
สายพาดดับ                                                      
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
ส่องสว่างในการสญัจรไป
มา และประชาชนมีไฟฟูา
ใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนายเด่นชื่อ สารบาล – บ้าน
นายตาด ศรีจันทร์ และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 
 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

51 โครงการขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนายส าเภา เจริญ
ไชย- นายเชิญ หลา้หิบ 
(เสนอโดยประชาคม ม. 
12) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนายส าเภา เจริญไชย- นาย
เชิญ หล้าหิบ และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟูาไปแหล่งเกษตร 
จากบ้านนายอาทิตย์ – 
บ้านนายพิจิตร พุทธ
วงษา(เสนอโดย
ประชาคม ม. 12) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาย
อาทิตย์ – บ้านนายพิจิตร พุทธ
วงษา และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - - 150,000 150,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

53 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
บริเวณคุ้มทุ่งศรีทอง
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 12) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ 
บริเวณคุ้มทุ่งศรีทองและรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - - 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
บริเวณคุ้มทุ่งศรีทอง – 
แยกหนองแห้ (เสนอ
โดยประชาคม ม. 12) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ 
บริเวณคุ้มทุ่งศรีทอง – แยกหนอง
แห้และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

55 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
ภายในบริเวณหมูบ่้าน
ผาศักดิ์ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 13) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาส่อง
สว่างในการสญัจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่ง
สว่างพร้อมสายพาดดับ ภายใน
บริเวณหมู่บ้านผาศักดิ์  
ม.13  และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวผาศักดิ์ 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 13) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาส่อง
สว่างในการสญัจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่ง
สว่างพร้อมสายพาดดับ สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวผาศักดิ์  และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

57 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
จากบ้านนายสมจิตร 
ทัศนพงษ์ – บ้านนาย
สง่า  ขนันไทย (เสนอ
โดยประชาคม ม. 13) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาส่อง
สว่างในการสญัจรไปมา 
และประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ 
จากบ้านนายสมจิตร ทัศนพงษ์ 
– บ้านนายสง่า  ขนันไทยและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

58 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจาก
หน้าวัดโพธิ์ชัย – นา
นางจรัส ภูจติรเงิน 
(เสนอโดยประชาคม 
ม.8) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูาอยา่ง
ทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านจากหน้าวดัโพธ์ิชัย – 
นานางจรัส ภจูิตรเงิน   และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 250,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

59 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากบ้าน
นายอุดม เวียงจันทร์ 
– แยกบ้านดงบัง
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาย
อุดม เวียงจันทร์ – แยกบ้านดงบัง
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

60 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
จากบ้านนายประมวล 
แสนหมื่น – บ้านนาย
วิชัย กงพิมพ์ (เสนอ
โดยประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนายประมวล แสนหมื่น – 
บ้านนายวิชัย กงพิมพ์ และรวมคา่
การไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

61 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากหน้า
โรงเรียนบ้านแสนสุข 
– สะพานห้วยตาล
โกน (เสนอโดย
ประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากหน้า
โรงเรียนบ้านแสนสุข – สะพาน
ห้วยตาลโกน และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบลค า
ตากล้าได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 โครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จากบ้านนาง
ส าราญ ศรีเลิศ – บ้าน
นายสมพงษ์ กงพิมพ์ 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ จาก
บ้านนางส าราญ ศรีเลิศ – บ้าน
นายสมพงษ์ กงพิมพ์ และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบลค า
ตากล้าได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

63 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากวัด
เทพนิมิต – นานาง
บุญมี ตะวัน (เสนอ
โดยประชาคม ม. 15) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากวัดเทพนิมิต 
– นานางบุญมี ตะวันและรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

64 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายสายันต์ ธาวงษา 
– นานายฉลอม แสน
ชาติ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 15) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนานายสา
ยันต์ ธาวงษา – นานายฉลอม 
แสนชาติ และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

65 โครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับจากบ้านนาย
วรเทพ – บ้านนางสี
ไพร (เสนอโดย
ประชาคม ม. 15) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับจาก
บ้านนายวรเทพ – บ้านนางสีไพร
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับภายในหมู่บ้าน
ฉางบัวพา(เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้านฉางบัวพา ม.16
และรวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 50,000 50,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการขยายเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับถนนสาย อ.ค า
ตากล้า – บ้านแสนสุข 
สองฝั่งทาง (เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ ๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากไฟฟูาส่องสว่าง
ในการสัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับถนน
สาย อ.ค าตากล้า – บ้านแสนสุข 
สองฝั่งทาง และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้าน สาย
บ้านนายค าปูอง ปาน
พรหม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ สาย
บ้านนายค าปูอง ปานพรหม และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

69 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกอุดม ม.2  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 2) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อมสายพาดดับภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกอุดม ม.2 และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 300,000 300,000 300,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

70 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายสุนา สุยะราช 
ถึงบ้านนางสวย 
ไกรสร (เสนอโดย
ประชาคม ม. 7) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
อย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายสุ
นา สุยะราช ถึงบ้านนางสวย 
ไกรสร   และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 300,000 300,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

71 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
จากศาลาประชาคม
หมู่บ้าน (เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา  

-  ขยายเขตและติดตั้งโคม
ไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จากศาลา
ประชาคมหมู่บ้านและรวม
ค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ   
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 20,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตา
กล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

72  อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับ 
จากบ้านนายส าเภา 
เจริญไชย – บ้าน
นายกองชาญ หล้า
หิบ(เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่อง
สว่างพร้อมสายพาดดับ 
 ๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟูาส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา  

-  ขยายเขตและติดตั้งโคม
ไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จากบ้านนาย
ส าเภา เจรญิไชย – บ้าน
นายกองชาญ หล้าหิบและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ   
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 50,000 - - มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตา
กล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 รวม จ านวน 72 โครงการ 8,181,081 10,982,600 7,620,000 8,150,000 8,150,000    
 

 
 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย
สมพงษ์ สวยสะอาด – บ้าน
นายด ารง ศรรีักษา 
(เสนอโดยประชาคม ม.2) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.45เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร ยาว 480 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - - 350,000 350,000 รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย
เสมียน ไชยสตัย์ – บ้าน
นางดาวเรือง งามสง่า 
(เสนอโดยประชาคม ม.2) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - - 300,000 300,000 รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาง
วรรณภา อินเสน – บ้าน
นายเสมียร ไชยสัตย ์
(เสนอโดยประชาคม ม.2) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 
245 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 
เมตร 

- - 331,000 331,000 331,000 รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังไปสู่แหล่งเกษตร จาก
นานายจัด – นานายมนูญ 
เกษรไสย  (เสนอโดย
ประชาคม ม.2) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคัน
ทางเดิมขนาดผิวจราจร
ลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง  
6.๐๐ เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.40 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.
ม. 

- - 126,000 126,000 126,000 ถนนลูกรัง จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
      1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังไปสู่แหล่งเกษตร 
จากคุ้มทานตะวัน – ห้วย
เดื่อ  (เสนอโดยประชาคม 
ม.2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 9,000  ตร.ม. 

- - 386,000 386,000 386,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายนาวี ทองปัญญา 
– บ้านนายวรา ศรสีุราช 
(เสนอโดยประชาคม 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 100 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

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

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
      1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางลาดยาง ดอนปอ 
ค าตากล้า – บ้านนาง
พรนภา ค าภา  (เสนอ
โดยประชาคม 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และ
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ปาูย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 130,000 130,000 130,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังไปแหล่งเกษตร
จากข้างร้าน เอ แอนด์ 
เค พลาสติก –  บ้าน
นายจึง เปาวลี (เสนอ
โดยประชาคม 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแตง่
กว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000  
ตร.ม. 

- - 386,000 386,000 386,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป บ้านนายศราวุธ 
อินทร์ศรี – สี่แยกไฟแดง 
(เสนอโดยประชาคม ม.5) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.45เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 203  เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร จ านวน 
2 บ่อ 

- - 276,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป สองข้างทางจาก
จากสี่แยกไฟแดง –สาม
แยกบ้านพักนายอ าเภอ  
(เสนอโดยประชาคม ม.5) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

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 

- - 306,000 306,000 306,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป ต่อจากรางน้ า
เดิม หน้าบ้านนายสมศักดิ์ 
อินทร์ศรี – สามแยก อส.
หลังอ าเภอ 
(เสนอโดยประชาคม ม.5) 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.45
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร 
ยาว 294 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 393,000 393,000 393,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย
ศักดิ์ดา ฝุายสงฆ์ – แยก
ทางเข้าวัดเทพกองกอย 
(เสนอโดยประชาคม ม.5) 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.45 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร 
ยาว 360 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 479,000 479,000 479,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนปาลม์ ก.เจรญิ 
จรดทางเชื่อมเดิม ข้าง 
อบต.ค าตากล้า (เสนอ
โดยประชาคม 
หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
760 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,040 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ 
ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ 
ปูาย (กอ่สร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 550,000 550,000 550,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตรงข้ามหน้าศาลา
ประชาคม ถึงข้างบ้าน
นางวารีย์  ยุทธเนตร 
(เสนอโดยประชาคม 
หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 260,000 260,000 260,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ร้านครัวคณุยาย – นานาง
กาอ่อน หล้าหิบ (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 305 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,220 ตารางเมตร พร้อมตดิตั้งปูาย
โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ ท 
๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 660,000 660,000 660,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมข้างบ้านนาย
สนอง รักษาสระจรด คสล.
เดิม (เสนอโดยประชาคม 
หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 
๑ ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 40,000 40,000 40,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมบา้น
นายเสง่ียม สุยะราช – 
บ้านนายทองพูล 
ก าลังเหลือ (เสนอโดย
ประชาคม 
หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 263,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อจาก คสล.เดมิ 
ไปบ่อขยะ  (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
400 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ 
ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - - 450,000 450,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมจาก
บ้านวังเวิน – ดอนปูุ
ตา (เสนอโดย
ประชาคม 
หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 235 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย (ก่อสรา้งตาม
แบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

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

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังเวิน ถึง ริม
แม่น้ าสงคราม  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 240 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร ไหลท่างลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย (ก่อสรา้งตาม
แบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - - 520,000 520,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านห้วยดินด าจากบ้าน
นายก าพล วงศ์อินอยู่ – 
นานายสมยั มูลดวง   
(เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 10) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 125  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ ท 
๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 271,000 - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาง
บุญทอม ธรรมเริงศรี – 
บ้านนางค าบอน ข่าย
เพชร(เสนอโดย
ประชาคม ม.10) 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร ยาว 550 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางบญุ
ทอม ธรรมเริงศรี – บ้าน
นางค าบอน ข่ายเพชร 
(เสนอโดยประชาคม ม.
10) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 550 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ขนาด 0.65x0.65x0.55 
เมตร 

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

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางนวลศรี คณะเมือง 
ยาวไปตามทางเดิม  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 12) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 400,000 400,000 400,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากหอ
ประปา – วัดโคกผักหวาน 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
13) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อย 1,200 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - - 650,000 650,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายประดิษฐ์ นนท
อุทก – บ้านนายขาน 
จันทร์โฮง (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 13) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือมี
พื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 480  ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 263,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ – นา
นายทูล นามลูทา  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 13) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 1,200 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - - 650,000 650,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากข้างบ้านนาย
อุดม เวียงจันทร์ – สาม
แยกถนนพังโคน-บึงกาฬ  
บ้านดงบัง (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 14) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแตง่
กว้าง  4.๐๐ เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,600  ตร.ม. 

- - 123,000 123,000 123,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสว่าน สิทธิโสภา – 
บ้านนางบานเย็น  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 14) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 1,200 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และ
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ปาูย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 650,000 650,000 650,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัด
โคกโพธ์ิงาม – บ้านนางระ
ติมา โพธิสาราช   (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 14) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 2,120 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 400,000 400,000 400,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป ต่อจากรางเดมิ
หน้าบ้านนายสมพงศ์ ศรี
เริส – บ้านนายอุดม เวียง
จันทร์ (เสนอโดยประชาคม 
ม.14) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

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

- - 150,000 150,000 150,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูปสองข้างถนน  
จากหน้าบ้านนายอุทิศ สาย
มงคล – บ้านนายประมวล 
แสนหมื่น 
(เสนอโดยประชาคม ม.
14) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร ยาว 480 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ขนาด 0.65x0.65x0.55 
เมตร 

- - - 330,000 330,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสง่า – ดอนปูุตา   
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
15) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย 
2,600  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ ๑ ปูาย (กอ่สร้างตามแบบ ท 
๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 470,000 470,000 470,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูปสองข้างถนน  
จากบ้านนายโคจร อินธิปีก 
– นานายประยงค์ ศรีทวน
ฐาน (เสนอโดยประชาคม 
ม.16) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร ยาว 800  เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 520,000 520,000 520,000 รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูปสองข้างถนน  
จากบ้านนางสมปอง กุลา
กุล – ล าห้วยขามปูอม 
(เสนอโดยประชาคม ม.
16) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร ยาว 204  
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 271,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางเกษสินี  ไขไพวัน  
- บ้านนายประสาร อุ่น
วิเศษ  (เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 16) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 1,000  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และ
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ปาูย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 540,000 540,000 540,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้
บ้านนางเพลินพิศ มุกชัยยา 
– บ้านนายทอมสัน โคตร
ชมพู   (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 16) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 1,200  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 650,000 650,000 650,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
บ้านนางค าปูอง ปานพรหม 
ยาวไปตามทางเดิม สิ้นสดุ
ที่ระยะทาง (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 16) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อย 2,000  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย  
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 370,000 370,000 370,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้
วัดเทพศิริมงคล – ถนน
พังโคน-บึงกาฬ  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 16) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย 2,000  ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 370,000 370,000 370,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางจอมศรี หาริชัย 
ยาวไปตามทางเดิม 
สิ้นสุดทีร่ะยะทาง (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 16) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย 1,200  ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
และปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 650,000 650,000 650,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
      1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป 
จากบ้านนายบุญเรือง กุล
วงศ์ – บ้านนายสมพงษ์ สวย
สะอาด 
(เสนอโดยประชาคม ม.2) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 206 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร จ านวน 
2 บ่อ พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- - 280,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าระบบแรงดึงส าเร็จรูป 
จากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษถึง
บ้านนายพิจิตร พุทธวงค์ษา 
(เสนอโดยประชาคม ม.12) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 116 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร จ านวน 
1 บ่อ พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- - 158,000 - - รางระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าเสียที่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านศรีดอกแก้ว 
จากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ - 
บ้านนายพิจิตร พุทธวงค์ษา  
(เสนอโดยประชาคม ม.12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังจ านวน 
863. ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ 

- - 71,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แสนสุข สายจากวัดโคกโพธ์ิ
งาม – บ้านนายสิทธิชัย อุ่น
ค า  (เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 14) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อย 500 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย (ก่อสรา้ง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 274,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้าน
นางวิไล แสงบณัฑิต – หน้า
บ้านนายบุญ โปมุวงค์  
(เสนอโดยประชาคม ม.8) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิมขนาด
ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง  
6.๐๐ เมตร ยาว 450 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. 

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

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านนาค า จาก
บ้านนายสมบูรณ์ หมอยา  - 
สามแยกถนนลูกรังลงสู่
แม่น้ าสงคราม  
(เสนอโดยประชาคม ม.12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังจ านวน 
672. ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ 

- - 60,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาค า – บ้านหนองบก
สิ้นสุดทีเ่ขตรอยต่อเทศบาล  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
15) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
1110 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย 440 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ 
ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 242,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แสนสุข สายจากวัดโคกโพธ์ิ
งาม – บ้านนายสิทธิชัย อุ่น
ค า  (เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 14) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
125 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย 500 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 274,000 - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
       1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังรอบห้วยเดื่อ 
(เสนอโดยประชาคม ม.
2) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการเสริมดินคันทางเดิม
ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแตง่
กว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 1,220 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,320 
ตร.ม. 

- - 317,000 317,000 317,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบห้วยเดื่อ 
 (เสนอโดยประชาคม 
ม.2) 

สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ 

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

สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 รวม จ านวน 50  โครงการ - - 13,760,000 15,307,000 15,307,000    
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร/งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปลูกปุาชุมชน 
 

ปุาไม้มสีภาพที่
สมบูรณ ์
 

ด าเนินการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.ค าตา
กล้า 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปุาไม้มคีวาม
สมบูรณ์ขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ปุาไม้มสีภาพ
ที่สมบูรณ์
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 จัดท าแนวเขตปุาของ
ชุมชน 
 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ปุาชุมชนไม่ให้ถูก
ท าลาย 
 

ด าเนินการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.ค าตา
กล้า 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาพปุาไม้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

คงไว้ซึ่งปุา           
ที่อุดม
สมบูรณ ์
 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

10 หมู่บ้าน ในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ราษฎรในพื้นที่ร้อย
ละ80 มีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติมีความ
อุดมสมบรูณ ์
 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม จ านวน 3 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000    
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.2.แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล/งานบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุงดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี
สวยงาม สร้าง
รายได้ในชุมชน 

ด าเนินการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตา
กล้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
รายได ้

มีสถานท่ี
แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี
สวยงาม 

กองช่าง 

2 จัดซื้อถังรองรับขยะใน
ชุมชนและถนน
สาธารณะ 
 

เพื่อให้ชุมชน
สะอาดมีความ
เป็นระเบียบ 
 

ด าเนินการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ก าจัดขยะมลูฝอยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
ในการก าจัด
ขยะ 
 

ส านักงาน
งานปลัด 

3 ขุดลอกหนองน้ าและ
คลองน้ าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าตื้นเขิน
และมีแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
 

10 หมู่บ้าน ในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตา

กล้า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
เกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ/งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/งานบ าบัดน้ าเสีย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด 
 

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ 
ในฤดูแล้ง 
 

ด าเนินการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

 

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

ประชาชนมีน้ า 
ใช้ในการท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างท านบดินกั้นน้ า 
 

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ 
ในฤดูแล้ง 
 

ด าเนินการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

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

ราษฎรมีน้ า 
ใช้ในการท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

รวม จ านวน 5  โครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000    

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรืยนและประถมศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
ในเขตพื้นท่ี อบต.ค าตากล้า 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 แห่ง ในเขตพื้นท่ี 

อบต.ค าตากล้า 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความสวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงาม 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม จ านวน  1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 10 
หมู่บ้าน อบต.ค าตากล้า 
 

เพื่อปูองกันโรค
โรคตดิต่อ 
 
 

ด าเนินการ
ปูองกันโรคติดต่อ
ในเขต อบต.ค า

ตากล้า 

- - 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าและ
โรคตดิต่อไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าและ
โรคตดิต่อ 

ส านักงาน
ปลัด 
กอง

สวัสดิการ 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ฯ 

เพื่อปูองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

1 โครงการ 35,000 35,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการแพร่
ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

สามารถควบคุม
การระบาดโรค
พิษสุนัขบ้าได ้

ส านักงาน
ปลัด, 
กอง

สวัสดิการ 
3 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์

และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 
เพื่อส ารวจข้อมลูสตัว์
ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

1 โครงการ 7,000 7,000 10,000 10,000 10,000 ส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และ
การขึ้นทะเบียน
สัตว ์

สามารถรู้จ านวน
ประชากรสุนัข/
แมวท้ังที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

ส านักงาน
ปลัด, 
กอง

สวัสดิการ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
(หมายเหตุ จ านวน 10 
หมู่บ้าน ๆ 20,000 บาท 
) 

อุดหนุนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชน/
หมู่บ้านแก้ไขปญัหา
ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ อบต.ค าตากล้า 

อุดหนุน
หมู่บ้าน 10 

หมู่บ้าน ๆ ละ 
3 โครงการ 

 

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

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ด้าน
สาธารณสุขดีขึ น 

ส านักงาน
ปลัด, 
กอง

สวัสดิการฯ 

5 โครงการปูองกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกในเขต
พื้นที่ 10 หมู่บ้าน  

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือก
ออก ลดการระบาด
ในหมู่บ้าน 

1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนรู้จักวิธี
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงาน
ปลัด, 
กอง

สวัสดิการ 
รวม จ านวน  34  โครงการ 242,000 242,000 560,000 560,000 560,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มคีวาม
รักสามคัคีในหมู่
คณะ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรงมีสุขภาพ
ดีขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดเกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ  

เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์
ระหว่างต าบลให้
เกิดความสามัคค ี

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.ค าตากล้าและ

ต าบลใกลเ้คียง 

- - 150,000 150,000 150,000 ประชาชมมีความ
สามัคคไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

สร้างความ
สามัคคี
ระหว่าง
ท้องถิ่นในเขต 
อ.ค าตากล้า 

การศึกษา 

รวม จ านวน 2 โครงการ  100,000 100,000 250,000 250,000 250,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.5  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน : งานบริหารทั่วไป/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสงเคราะหผ์ู้สูง
วัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อส่งเสริมผูสู้งวัย 
ผู้ด้อยโอกาสและไร้
ที่พ่ึงให้มีชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและไร้
ที่พ่ึง ในเขตพื้นท่ี 
อบต.ค าตากล้า 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 ผู้สูงวัย ผูด้้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่งมีชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่งมี
ชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพอย่างถูก
วิธีแก่ผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายุ ในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตา
กล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
การเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

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

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3. 6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับ
สร้างและซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยตาม ”โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน”ี 
(เสนอโดยประชาคม 10 
หมู่บ้าน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากจน
ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงปลอดภยั
ยิ่งข้ึน 

ครอบครัวที่ยากจน
ในเขตพื้นท่ี  อบต. 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้สูงวัย ผูด้้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่งมีชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่งมี
ชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว (เสนอโดย
ประชาคม 10 หมูบ่้าน 

1. ลดความรุนแรง 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ต าบลค าตากลา้ 

- 
 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
การเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  จ านวน 2 โครงการ 200,000 220,000 220,000 220,000    
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเฝูาระวังและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ตั้งจุดตรวจ จุดพักรถ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเฝูาระวังและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจ จุดพักรถ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปูองกันสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ค า
ตากล้า 

เพื่อช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น 

พื้นที่รับผิดชอบ อบต.
ค าตากล้า 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนท่ีได้รบัสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 

ประชาชนในเขต อบต.
ค าตากล้า และ
บุคลากรของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเกิด
อัคคีภัย
ลดลงร้อยละ 
70 

ประชาชนและบุคลากรของ 
อบต.มีความรู้และทักษะ
สามารถปูองกันและระงับ
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
ความสามารถมากข้ึน 

อปพร. ต าบลค าตา
กล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่าง
ถูวิธ ี

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน เขต
พื้นที่ อบต.ค าตากล้า 
(เสนอโดยประชาคม 10 
หมู่บ้าน) 

เพื่อปูองกัน
อาชญากรรม สร้าง
ความปลอดภัยในหมุ่
บ้าน 

ติดตั้งภายในพ้ืนท่ี 
อบต.ค าตากล้า 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ปูองกัน
อาชญากรรม สร้าง
ความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม จ านวน 6  โครงการ 90,000 90,000 610,000 610,000 610,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.8  แผนงานงบกลาง : งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต พ้ืนท่ี 
อบต.ค าตากล้า 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต พื้นที่ 
อบต.ค าตากล้า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์ใหส้ามารถมีชีวิต
อยู่ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ในเขต พื้นที่ 
อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย ์
3.8  แผนงานงบกลาง : งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี 
อบต.ค าตากล้า 
 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่ อบต.ค าตากล้า 
เพื่อด าเนินงานต่าง ๆ  

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท่ีได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม จ านวน  4  โครงการ 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไป/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมกลุม่
อาชีพให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรูส้ามารถน าไป
ประกอบอาชีพสร้าง
รายได ้

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต.
ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในเขต
พื้นที่มีรายได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
ความรู้
สามารถสรา้ง
รายได ้

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการฝึกอบรม
กองทุนขยะต าบล 

เพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน บ้านเมือง
สะอาดน่าอยู ่

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในเขต
พื้นที่มีรายได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
รายได้ และ
บ้านเมือง
สะอาดน่าอยู ่

ส านักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์
ไม้ พันธุ์ปลา  พันธุ์สัตว ์
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมสามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 มีอาชีพเสริม
และสร้างได้ราย
ให้ตนเองและ
ครอบครัว 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไป/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ 
การประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

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

ครัวเรือนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50        
ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม จ านวน  4 โครงการ 140,000 140,000 160,000 160,000 160,000    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให ้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ ร.ร.ในเขตพื้นท่ี             
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ ร.ร.ใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กนักเรยีนใน
เขตพื้นท่ี   มี
สุขภาพท่ีดีคดิเป็น 
100 % 

เด็กนักเรยีน    
มีสุขภาพท่ีด ี
 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนอาหารกลางวันให้ 
ร.ร. ในเขตพื้นท่ี 
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ ร.ร.ใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

3,000,000 3,000,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 เด็กนักเรยีนใน
เขตพื้นท่ี   มี
สุขภาพท่ีดีคดิเป็น 
100% 
 

เด็กนักเรยีน    
มีสุขภาพท่ีด ี
 

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดหารถรับส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้เด็กมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

รถรับส่งเด็ก
นักเรียนในเขต
พื้นที่
รับผิดชอบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรยีนใน
เขตพื้นท่ีร้อยละ
80ไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย          
ในการเดินทาง 

เด็กนักเรยีน
สะดวกและ
ปลอดภัย          
ในการเดินทาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ค าตากล้า  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ค าตากล้า  

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีน ร้อย
ละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนมี
คุณภาพและ
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ 
5 หมู ่

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 
5 หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบ ของ 
อบต.ค าตากล้า 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีได้รับสื่อ
การเรยีนการสอนที่
มีคุณภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

นักเรียนได้รับสื่อ
การเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ
และส่งเสรมิ
พัฒนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป ีมีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็ก 

- 12,000 17,600 17,600 17,600 เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ร้อยละ 100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
หนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ีมี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่าหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป ีมี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ/ 
ศพด. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย(อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนอตัรา
คนละ 200 บาท/ป ีมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็ก 

- 12,000 17,600 17,600 17,600 เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ร้อยละ 100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนอตัรา
คนละ 200 บาท/ป ีมี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนอตัรา
คนละ 200 บาท/ป ีมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ/ 
ศพด. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเป็นค่า
เครื่องแบบปฐมวัย
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย(อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
เครื่องแบบปฐมวัย อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็ก 

- 18,000 26,400 26,400 26,400 เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ร้อยละ 100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
เครื่องแบบปฐมวัย 
อัตราคนละ 300 บาท/
ปี มีคุณภาพไดต้าม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่า
เครื่องแบบปฐมวัย 
อัตราคนละ 300 
บาท/ป ีมีคณุภาพได้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ/ 
ศพด. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย(อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
มีคุณภาพไดต้าม
มาตรฐานการศึกษา 
 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็ก 

- 25,800 37,840 37,840 37,840 เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) 
ร้อยละ 100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/
ปี มีคุณภาพไดต้าม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 
บาท/ป ีมีคณุภาพได้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ/ 
ศพด. 

 
 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพและ
ปลอดโรค  

เพื่อให้เด็กเล็กมี
คุณภาพและปลอด
โรคภยั 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ี
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 ยิ้ม
ใส 
 

เพื่อสุขภาพฟันท่ีดี
และแข็งแรง 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

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

ประชาชนมีสุขภาพ
ฟันที่ดีและแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กปฐมวันใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ของ อบต.ค า
ตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยในศูนยเ์ด็ก
เล็กร้อยละ 90 
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กปฐมวันในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันเด็กจมน้ า 

เพื่อเฝูาระวังให้เด็ก
ปลอดภัยจากการ
จมน้ า 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ี
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 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการตามแนว
พระราชด าริฯ 

เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการตามแนว
พระราชด าริฯ. 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,
ข้าราชการท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง อบต.ค าตา
กล้า และประชาชนต าบล
ค าตากล้า 10 หมู่บ้าน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้านต่าง 
ๆ  

บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตามแนว
พระราชด าริด้านต่าง 
ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนจดักิจ 
กรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็กได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

นักเรียนในเขตพื้นท่ี อบต.
ค าตากล้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

นักเรียนได้ร่วมจัดกิจ 
กรรมวันเด็กและได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
5.1 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการสายใย
วันปิดภาคเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จและ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การศึกษา 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ อบต.ค า
ตากล้า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กนักเรยีนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ
และตระหนักถึง
ความส าคญัของการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาให้เด็กมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ศพด.ในเขต
พื้นที่ อบต.ค า
ตากล้า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งครูผูดู้แลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ทางวิชาการฯ 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ต าบลค าตากลา้ 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 19 โครงการ 5,590,000 5,757,800 5,889,440 5,889,440 5,889,440    
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวันปิยะมหาราช ประชาชนไดร้ าลึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีและบุคลากร
ของ อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนประชาชนและ
บุคลากร อบต.ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

ปราชาชนมีส่วนร่วม
ในการร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานประเพณี
วันลอยกระทง 
 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีและบุคลากร

ของ อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการจัดงานประเพณี
แข่งเรือ 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีและบุคลากร

ของ อบต. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีและ

บุคลากรของ อบต. 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 
 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีและ

บุคลากรของ อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการจดังานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลวันวิสาขบูชา  

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีและ

บุคลากรของ อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพนอ
ดุลยเดช วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
และบุคลากรของ 

อบต. 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80 
ได้ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 
 

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
และบุคลากรของ 

อบต. 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80 
ได้ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 

9 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ  

ประชาชนได้
ร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
และบุคลากรของ 

อบต. 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 80 
ได้ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 

รวม จ านวน 9 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจดัการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า,
จัดซ้ือวัสดุและยาปอูงกัน
โรคติดต่อ 
 

เพื่อปอูงกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
โรคติดต่อ 
 
 

ด าเนินการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
โรคติดต่อในเขต 
อบต.ค าตากลา้ 

40,000 40,000 - - - ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและโรคติดต่อ
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
70 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าและ
โรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 
กองสวสัดิการ 

2 โครงการฝึกอบรมกองทุน
ขยะต าบล 

เพื่อสร้างรายได้
ในครัวเรือน 
บ้านเมืองสะอาด
น่าอยู่ 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 - - - ประชาชนในเขต
พื้นที่มีรายได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชนมี
รายได้ และ
บ้านเมืองสะอาด
น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปูองกันสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ค า
ตากล้า 

เพื่อช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น 

พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 - - - จ านวนครั้งท่ีเกิดสา
ธารณภัย 

ประชาชนท่ีได้รบั
สาธารณภัยต่าง 
ๆ ไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกาอบรมรณรงค์
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมี
ความรู้และร่วม
ปูองกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตา
กล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70มี
ความรู้และร่วม
ปูองกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

ปัญหา
อาชญากรรมและ
การระบาดของยา
เสพติดลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
กับประชาชนการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ประชาขนในการ
มีส่วนร่วมการ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ค าตากล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาขนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาขนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจดัการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีสิทธิในการ
เลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.ค าตา
กล้า 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 ประชาชนมีสิทธิใน
การเลือกตั้งแบบระ
ชาธิปไตยคิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมีสิทธิ
ในการเลือกตั้ง

แบบระชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ประชาขนในการ
มีส่วนร่วมการ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต.
ค าตากล้า 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ประชาขนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาขนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

8 พัฒนาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ตา่งๆ 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย บริการ
ประชาชนได้
รวดเร็ว 

ส านักงาน 
อบต.ค าตากล้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนบุคลากรใน
องค์กรมีเครื่องมือท่ีใช้
บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 90%ของ
บุคลากรในองค์กร 

ระบบเทคโนโลยี      
ที่ทันสมัย   
บริการประชาชน
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง/
ส านักงาน

ปลัด/กองคลัง 

9 โครงการฝึกอบรม          
ด้านต่าง ๆ ของ อบต. 
 

เพื่อให้มีความรู้    
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
,และประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 
 

ส านักงาน 
อบต.ค าตากล้า 

400,000 4๐0,000 4๐๐,000 4๐0,000 400,000 พนักงานร้อยละ80 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และประชาชนมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดกอง

การศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการศึกษาดู
งาน 
 

เพื่อพัฒนาการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น 

1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงาน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามศูนย์
ปฏิบัติการร่วมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขต
ต าบลค าตากลา้ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยและปัญหา
คุณภาพชีวิต ใหด้ี
ขึ้น 

สถานท่ีกลาง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานท่ีกลาง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กองคลัง,
ส านักงาน

ปลัด 

12 โครงการตาม
นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง
มหาไทย 

เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง อบต.ค าตา
กล้า ประชาชน
ต าบลค าตากลา้  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย 

บุคลากรและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาไทย  

ส านักงาน
ปลัด,กอง
สวัสดิการ/
กองช่าง 

รวม จ านวน  12 โครงการ 1,570,000 1,870,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000    
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างเขื่อนยางก้ัน
แม่น้ าสงคราม 

 

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ 
ในฤดูแล้ง 

 

2 แห่ง 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

2 แห่ง 
 

ราษฎรมีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร 

อบต.ค าตา
กล้า/และ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

4  แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4  แห่ง เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

อบต.ค าตา
กล้า/และ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

3 ก่อสร้างสะพานกระเช้า
ไฟฟูาแหล่งท่องเที่ยวผา
ศักดิ์ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สะพานในการ
คมนาคมและ
การท่องเที่ยวท่ี
หลากหลาย 

1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง ประชาชนมี
สะพานในการ
คมนาคมและ
การท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย 

อบต.ค าตา
กล้า/และ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
สถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวผา
ศักดิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ี
สวยงามสร้าง
รายได้ให้
ประชาชน 

1  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1  แห่ง 
 

ประชาชนมี
แหล่งท่องที่
สวยงาม 

อบต.ค าตากล้า/
และหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

5 แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

2 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2  แห่ง ราษฎรมีน้ า
พอใช้ 

อบต.ค าตากล้า/
และหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
6 โครงการขุดลอกหนอง

ปลาดุก บ้านนาค า หมู่ 
15 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

1  แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์ 

มีน้ าใช้
ในช่วงฤดู
แล้ง 

อบต.ค าตากล้า/
และหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

.1 แห่ง 3,000,000    3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

อบต.ค าตา
กล้า/และ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

8 อุดหนุนไฟฟูาเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวผาศักดิ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

อบต.ค าตา
กล้า/และ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

9 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อ
ขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากลา้ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่สัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

1 แห่ง 3,891,000 3,891,000 3,891,000 3,891,000 3,891,000 1 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ี
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบต.ค าตา
กล้า/และ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
ผาศักดิ์ – บ้านแสน
สุข 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
บ้านผาศักดิ-์บ้านแสนสุข 
ม.13 กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม.หนา เฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
18,000 ตร.ม.  

450,000 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
แสนสุข – บ้านโนน
ทรายทอง ทต.แพด 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
บ้านแสนสุข-บ้านโนน
ทรายทอง อบต.แพด ม.
14 กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม.หนา เฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
18,000 ตร.ม.  

450,000 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
แสนสุข – บ้านดงอี
บ่าง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
บ้านแสนสุข-บ้านดงอีบ่าง 
ม.14 กว้าง 6 ม. ยาว 
7,000 ม.หนา เฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
42,000 ตร.ม.  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
นาค า,วังเวิน -บ้าน
ห้วยดินด า 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
สายบ้านนาค า,วังเวิน –
บ้านห้วยดินด า ม.15 
กว้าง 8 ม. ยาว 800 ม.
หนา เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,400 ตร.ม.  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
นาค า -บ้านหนอง
พอกน้อย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

 

ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย
สายบ้านนาค า–บ้านหนอง
พอกน้อย ม.15 กว้าง 6 
ม. ยาว 2,000 ม.หนา 
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.  

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
ฉางบัวพา - สาย
บ้านดงน้ าเย็น 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนในพ้ืนท่ี 

 

ก่อสร้างถนน ถนน คสล. 
บ้านฉางบัวพา – สายบ้าน
ดงน้ าเย็น ม.5 กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม.  

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
มากขึ้น 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
เข้าสู่บ้านห้วยดิน
ด า 
 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาขนใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างถนน ถนน คสล. สาย
เข้าสู่บ้านห้วยดินด าม.10 
กว้าง 5 ม. ยาว 566 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 ม.หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,830 ตร.ม.  

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม 

ประชาขนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม
มากขึ้น 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

17 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ม.13 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.13 
บ้านผาศักดิ์ ฝายกว้าง 10 ม. 
ความสูงสันฝาย 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3 ม.  

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนท่ี
ได้รับน้ าใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาขนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.5 บ้าน
ดงน้ าเย็น ฝายกวา้ง 10 ม. 
ความสูงสันฝาย 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3 ม.  

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
น้ าใช้ในการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

 

ประชาขนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ม.14 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.14 
บ้านแสนสุข ฝายกว้าง 10 
ม. ความสูงสันฝาย 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3 ม.  

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีได้รบั
น้ าใช้ในการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาขนมี
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

20 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้าง
ทางซอยวัดเทพ
ก่องก่อย 
 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้างทางซอยวัด
เทพก่องก่อย ม.2 บ้านโคก
อุดม ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 720 ม. ลึก 0.45 ม.  

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาขน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้าง
ทางบ้านนาย
บูรณะ ศรีสรุาช 
– บ้านนายสนอง 
รักษาสระ 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้างทางบ้าน
นายบูรณะ ศรสีุราช – 
บ้านนายสนอง รักษาสระ 
ม.5 บ้านดงน้ าเย็น ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ยาว 950 
ม. ลึก 0.45 ม.  
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาขน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

22 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้าง
ทางบ้านนาย
ณรงค์ เสนา
เจริญ – บ้านนาง
แต ไกยสิทธ์ิ  

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้างทางบ้าน
นายณรงค์ เสนาเจริญ – 
บ้านนางแต ไกยสิทธ์ิ ม.5 
บ้านดงน้ าเย็น ขนาดกว้าง 
0.50 ม. ยาว 226 ม. ลึก 
0.45 ม.  
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาขน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้าง
ทางบ้านนาง
มาลา อุประ – 
บ้านนางเฉลิม 
เริ่มรัก 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปสองข้างบ้านนาง
มาลา อุประ – บ้านนาง
เฉลิม เริ่มรัก ม.5 บ้านดง
น้ าเย็น ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.45 
ม. ตามแบบ  
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาขน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

24 โครงการก่อสร้าง
รั้วบ่อขยะ อบต.
ค าตากล้า 
 

ปูองกันขยะล้น
ออกนอกพ้ืนท่ี
และปูองกัน
มลพิษที่เกิดจาก
การก าจัดขยะ 

 

ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ อบต.
ค าตากล้า ม.8 บ้านวังเวิน 
คอนกรีตบล็อก ขนาดสูง 4 
ม. ยาว 737 ม.   
 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาได้รับความ
ปลอดภัยจาก
มลพิษ 
 

ประชาขน
ได้รับ
ปลอดภัย
จากมลพิษ 
 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
ไปแหล่งเกษตร 
(เสนอโดย
ประชาคม ม. 2) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านผาศักดิ์ – บ้านแสน
สุข   และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีไฟฟูาใช้และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

26 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
ไปแหล่งเกษตร 
จากนานางสมบตัิ 
ภูจิตเงิน – ห้วย
ตาลโกน (เสนอ
โดยประชาคม ม. 
8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นางสมบัติ – ห้วยตาล
โกนและรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
ไปแหล่งเกษตร 
จากบ่อขยะ – 
หน้าวัดโพธิ์ชัย 
(เสนอโดย
ประชาคม ม. 8) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ่อ
ขยะ – หน้าวัดโพธิ์ชัย 
และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

28 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 
ถนนบริเวณบ้าน
ศรีดอกแก้วจาก
วัดปุาธรรมรักษ์ 
ถึงนานายแต้ม 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากวัด
ปุาธรรมรักษ์ ถึงนานาย
แต้ม   และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟูาใช้และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 
ถนนบริเวณบ้านศรี
ดอกแก้วจากบ้าน
วัดปุาธรรมรักษ์ ถึง
บ้านทุ่งศรีทอง 
(เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านวัด
ปุาธรรมรักษ์ ถึงบ้านทุ่งศรี
ทอง   และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

30 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 
ถนนบริเวณบ้านศรี
ดอกแก้วจากบ้าน
ทุ่งศรีทอง – นา
นายค าโจม อินทร์
ศร (เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านทุ่ง
ศรีทอง – นานายค าโจม 
อินทร์ศร   และรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา ถนน
บริเวณบา้นศรดีอก
แก้วจากบ้านวัดปุา
ธรรมรักษ์ ถึงบ้านทุ่ง
ศรีทอง (เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านวัดปุาธรรมรักษ์ ถึง
บ้านทุ่งศรีทอง   และรวม
ค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

32 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา ถนน
บริเวณบา้นศรดีอก
แก้ว บ้านทุ่งศรีทอง 
– นานายค าโจม 
อินทร์ศร(เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านทุ่งศรีทอง – นานาย
ค าโจม อินทร์ศร   และ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา ถนน
บริเวณบา้นศรดีอก
แก้วจากถนนเรียบ
ห้วยค าปลาขาว-สาม
แยกปุาสัก(เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
ถนนเรียบห้วยค าปลา
ขาว-สามแยกปุาสักและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

34 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา ถนน
บริเวณบา้นศรดีอก
แก้ว –โนนสาวปลิว-
บ้านสร้างค าหนอง
พอกน้อย(เสนอโดย
ประชาคม ม.12) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาถนน
บริเวณบา้นศรดีอกแก้ว –
โนนสาวปลิว-บ้านสรา้ง
ค าหนองพอกน้อยและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

35 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายประภาส- ห้วย
เบือก (เสนอโดย
ประชาคม ม. 13) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายประภาส- ห้วยเบือก 
และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

36 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
บ้านนายสายยนต์ ถึง
นานายนพพร ค า
หอม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนายสายยนต์ ถึงนา
นายนพพร ค าหอมและ
รวมค่าการไฟฟูาเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 800,000 800,000 800,000 มีไฟฟูาใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ภายในหมู่บ้าน  

ประชาชนต าบล
ค าตากล้าได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
บ้านนายหมาย 
บาตรโพธิ์ –เขตบ้าน
ห้วยหินลาด (เสนอ
โดยประชาคม ม. 
14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นายหมาย บาตรโพธิ์ –เขต
บ้านห้วยหินลาด และรวม
ค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

38 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
ถนนพังโคน-บึงกาฬ 
– นานายโอกาส ไชย
พิมพ์ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากถนน
พังโคน-บึงกาฬ – นานาย
โอกาส ไชยพิมพ์และรวม
ค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

39 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
บ้านนายบุญส่ง 
สุวรรณเวช -แยก
บ้านดงบัง(เสนอโดย
ประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นายบุญส่ง สุวรรณเวช -
แยกบ้านดงบัง และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,500,000 2,500,000 2,5 00,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

40 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
ถนนพังโคน-บึงกาฬ 
ล าห้วยพุง จากนา
นายบุญมา นวลเพ็ญ 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากถนน
พังโคน-บึงกาฬ ล าห้วยพุง 
จากนานายบุญมา นวล
เพ็ญ และรวมค่าการไฟฟูา
เรียกเก็บคา่ส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

41 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
ถนนพังโคน-บึงกาฬ-
เส้นดงอีบ่าง ต.นาแต้
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากถนน
พังโคน-บึงกาฬ-เส้นดงอี
บ่าง ต.นาแต้ และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

42 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายลุน กลไกร-นา
นายเกษม สาสุวรรณ์
และนานายชาลี ไชย
ชนะ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูา จากนา
นายลุน กลไกร-นานาย
เกษม สาสุวรรณ์และนา
นายชาลี ไชยชนะและรวม
ค่าการไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 800,000 800,000 800,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายเปื่อง เทพจินดา-
คุ้มโคกโพธ์ิงาม 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 14) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายเปื่อง เทพจินดา-คุ้ม
โคกโพธ์ิงาม และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

44 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นางนาง ธงงาม – 
นานายธวัชชัย 
สมบัติ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 15) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นางนาง ธงงาม – นานาย
ธวัชชัย สมบัติ และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

45 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นางนาง ธงงาม – 
ทางแยกห้วยตาลโก 
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 15) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นางนาง ธงงาม – ทางแยก
ห้วยตาลโก และรวมค่า
การไฟฟูาเรียกเก็บค่า
ส ารวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

46 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จาก
ด้านหน้าศาลา
ประชาคม – นานาย
ทอมสัน โคตรชมพู
(เสนอโดยประชาคม 
ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
ด้านหน้าศาลาประชาคม – 
นานายทอมสัน โคตรชมพู 
และรวมค่าการไฟฟูาเรียก
เก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 

- - 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตากลา้
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

47 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายธีรศักดิ์ บุตร
แสนคม –นานายเทศ 
ยางธิสาร(เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
นานายธีรศักดิ์ บตุรแสน
คม –นานายเทศ ยางธิ
สารและรวมค่าการ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอวานร
นิวาส 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตา
กล้าได้ รับ
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

48 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาไป
แหล่งเกษตร จากนา
นายทอมสัน โคตร
ชมพู – นานายแต้ม 
หล้าหิบ (เสนอโดย
ประชาคม ม. 16) 

๑) เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาไปแหล่ง
เกษตร 
๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง   

-  ขยายเขตไฟฟูาจาก
ด้านหน้าศาลาประชาคม 
– นานายทอมสัน โคตร
ชมพู และรวมคา่การ
ไฟฟูาเรียกเก็บค่าส ารวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟูา
สว่นภูมภิาคอ าเภอวานร
นิวาส 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟูาใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
ภายใน
หมู่บ้าน  

ประชาชน
ต าบลค าตา
กล้าได้ รับ
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

กองช่าง 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 รวม จ านวน 48 โครงการ 42,641,000 42,641,000 77,241,000 77,241,000 77,241,000    
 
 

แบบ ผ.02/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ค าตา
กล้า 

เพื่อให้มี
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ก าหนด 

อาคาร ศพด. ขนาด ไม่เกิน 50 
คน แบบท่ี สถ.ศพด.1  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 
100 ของ 
ศพด.มี
อาคารได้
มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
อาคารที่มี
มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ก าหนด 

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบห้วยเดื่อ
ยาวไปตามทางเดิม 
(เสนอโดย
ประชาคม 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้างตามแบบ 
ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,820,000 2,820,000 2,820,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
วังเวิน – หน้าบ้านนาง
หนูแถม ชาว
ทองหลาง 
(เสนอโดยประชาคม 
ม.8) 

ในหมู่บ้าน
สามารถ
ระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 2,112,000 2,112,000 2,112,000 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมจาก
บ้านนางสมบัติ ภูจิตร
เงิน – ห้วยตาลโกน 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,045 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,180 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,260,000 2,260,000 2,260,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยก
เขตนาแต้  ยาวไป
ตามทางเดมิ สิ้นสดุที่
ระยะทาง  (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ 
กรมการปกครอง) 

- - 5,870,000 5,870,000 5,870,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากวดัปุาธรรม
รักษ์  ยาวไปตามทาง
เดิม สิ้นสุดที่
ระยะทาง  (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พรอ้ม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย (ก่อสรา้ง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 4,340,000 4,340,000 4,340,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากแยกปุา
สัก  ยาวไปตาม
ทางเดิม สิ้นสุดที่
ระยะทาง  (เสนอ
โดยประชาคมหมู่ที่ 
12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตัง้ปูาย
โครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 7,590,000 7,590,000 7,590,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
และ

หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก
ถนนลาดยางสาย
พังโคน-บึงกาฬ ถึง
วัดปุาธรรมรักษ์ 
(เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 
12) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตัง้ปูาย
โครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย 
(ก่อสร้างตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ
ปกครอง) 

- - 7,590,000 7,590,000 7,590,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสมจิตร – ห้วย
เบือก ยาวไปตามทาง
เดิม สิ้นสุดทีร่ะยะทาง  
(เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 13) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านผาศักดิ์ – บ้านดง
น้ าเย็น ยาวไปตามทาง
เดิม สิ้นสุดทีร่ะยะทาง 
(เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 13) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
วัดผาศักดิ์วนาราม – 
แหล่งท่องเที่ยวผาศักดิ์
(เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 13) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านผาศักดิ์ – บ้านดง
น้ าเย็น ยาวไปตามทาง
เดิม สิ้นสุดทีร่ะยะทาง 
(เสนอโดยประชาคมหมู่
ที่ 13) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสว่าง ยาวไป
ตามทางเดมิ สิ้นสดุที่
ระยะทาง   (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 15) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อย 5,600  ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปาูย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 3,030,000 3,030,000 3,030,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
นานางนาง ยาวไปตาม
ทางเดิม สิ้นสุดที่
ระยะทาง   (เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 15) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 2,950 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อย 11,800  ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ ๑ ปูาย และปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ๑ ปูาย (ก่อสร้าง
ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการปกครอง) 

- - 6,410,000 6,410,000 6,410,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป สองข้างทาง 
จากบ้านนางสมพัช ยุทธ
เนตร -วัดเทพศิริมงคล 
(เสนอโดยประชาคม ม.
16) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร ยาว 1,600 
เมตร 

- - 3,037,200 3,037,200 3,037,200 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียที่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง
ส าเรจ็รูป รอบห้วยเดื่อ 
(เสนอโดยประชาคม ม.2) 

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร ยาว 1,220 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 เมตร 

- - 1,615,000 1,615,000 1,615,000 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑ 
สาย 

ภายใน
หมู่บ้านไม่มี
น้ าเสียทีท่่วม
ขัง 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการขยายถนน
ลูกรังจากถนนทาง
หลวงสายพังโคน-บึง
กาฬ จากนานายบุญ
มา นวลเพ็ญ  (เสนอ
โดยประชาคม ม.14) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการขยายถนน
ลูกรังจากถนนทางหลวง
สายพังโคน-บึงกาฬ จาก
นานายบุญมา นวลเพ็ญ 

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

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

18 โครงการขยายถนน
ลูกรังจากถนนทาง
หลวงสายพังโคน-บึง
กาฬ เส้นดงอีบ่าง ต.
นาแต้  (เสนอโดย
ประชาคม ม.14) 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการขยายถนน
ลูกรังจากถนนทางหลวง
สายพังโคน-บึงกาฬ เส้น
ดงอีบ่าง ต.นาแต ้

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

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยหลวง 
(เสนอโดยประชาคม 
ม.13) 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค – 
บริโภค 
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย
หลวง ขนาดก้นกว้าง 
100 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึก 3.50 เมตร 

- - 1,212,000 1,212,000 1,212,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม จ านวน 19 โครงการ 4,000,000 4,000,000 80,974,200 80,974,200 80,974,200    
 

แบบ ผ.02/1 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้อ
อ่อน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) เป็นเครื่องตดัหญ้าแบบสะพาย 
(2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า 
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซ ี
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด 

2 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อม
จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงาน
ปลัด 

3 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บานเปิด 
(มอก.) 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักงาน
ปลัด 

4 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ดับเพลิง ชุดซ้อมดับเพลิงและอุปกรณต์่าง ๆ  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม (มอก.)          15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด 

6 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้พลาสติก (ราคาตาม
ท้องตลาด) จ านวน 200 ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงาน
ปลัด 

7 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก,โครง
เต็นท์ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

8 งานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักงาน
ปลัด 

9 งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

10 งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัวต่างๆ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

11 งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 3-6  
(ราคาตามท้องตลาด)  
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

12 งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้
บุค/ตั้งโต๊ะ ตามมาตรฐานครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 กองการศึกษา 

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ ์
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ถังน้ า 
- แบบไฟเบอร์กลาส  
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน  
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องกรองน้ าท่ีมีระบบกรองน้ า  
5  ขั้นตอน โดยมีรายละเอยีดและ
คุณสมบัตไิม่น้อยกว่านี้ ดังนี้  
- มีไส้กรองจ านวน 5 ช้ิน 
- สามารถดักจับตะกอนหยาบที่
เจือปนมากับน้ า  เช่น กรวด ทราย 
ต่างๆ 
- สามารถปรับสภาพน้ าให้มีความ
กระด้างน้อยลง 
- สามารถดดูกลิ่นต่างๆที่เจือปน
มากับน้ า 
- สามารถดดูซับกลิ่นและปรับ
สภาพน้ า 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กอง
การศึกษา 

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ค าตากล้า ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ ์
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.03 



 

 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์ส านักงาน - ตู้เก็บเอกสาร มอก. 

- ตู้เหล็ก 2 บาน 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง

การศึกษา 
20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนาม ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ค าตากล้า 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กอง
การศึกษา 

 
 

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน
อนุบาล  6  ที่น่ัง   
- โต๊ะขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า  600  มิลลิเมตร  
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  
1,200  มิลลิเมตร  ความ
สูงไม่เกิน  550  
มิลลเิมตร   
- เก้าอี้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
มีโครงสร้างที่ทนทาน  รับ
น้ าหนักไดม้าก  ขนาด  6  
ที่น่ัง  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

ตู้เก็บอาหาร 
- ขนาด 3 ฟุต 
- 6 บานเปิด 
- ผลิตจากอลุมิเนยีม 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

- คูลเลอรส์แตนเลส 
- ความจุไม่น้อยกว่า 14 
ลิตร 
- ผลิตจากสแตนเลสทั้งใบ  
- หูจับ และ ฝาปดิ ท าจาก
แบ็กกาไลท ์
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
24 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการ

สังคม 
 

25 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค/ตั้งโตะ๊ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

26 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก          
(ราคาตามท้องตลาด) 

9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 3-6 (ราคา
ตามท้องตลาด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงานบุหนังเทียม 
ระดับ 1-2 (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบสองบานเปดิ 

(ราคาตามท้องตลาด) 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเครื่องมือช่าง      

(ราคาตามท้องตลาด) 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต จ านวน (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

 

9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 กองช่าง 

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2559 กระทรวง
เทคโนโลยีฯ) 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) 

16,000 16,000 16,000 16,000 

 

16,000 

 

กองช่าง 

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ตัว  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด/เลื่อยวงเดือน
ไฟฟูา (ราคาตามท้องตลาด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไฟฟูา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องซัมเมิรส์ (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองช่าง 

ส านักปลดั 

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

ตู้คอนโทรลไฟฟูา ต่าง ๆ  20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

40 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะท างาน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสวัสดิการสังคมฯ, 
กองคลัง,ส านักงานปลัด 

41 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 

 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองสวัสดิการสังคมฯ, 
กองคลัง,ส านักงานปลัด 

42 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา/แบบตั้ง
โต๊ะ 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองสวัสดิการสังคมฯ, 
กองคลัง,ส านักงานปลัด 

43 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุมสภา  35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักงานปลัด 

44 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเข้ามุม  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไร้สาย พร้อมชุด
อุปกรณ ์

- - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้กดน้ าร้อนน้ าเย็น - - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

47 แผนงานเคหะและ

ชุมชน      

 

ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ   

เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์ พร้อม
ติดตั ง จัดหาโดยสืบราคา
ตามท้องตลาด 

  350,000 350,000 350,000 กองช่าง 

48 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สา้นักงาน เครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส้านักงานประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 3,500 3,500 3,500 กองสวัสดิการ
สังคมฯ, กองคลัง,
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

49 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สา้นักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1* (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ ว) คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

50 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สา้นักงาน เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด้า 
คุณลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

- - 9,000 9,000 9,000 กองคลัง 

51 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร ่

เครื่องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล คณุลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

- - 13,600 13,600 13,600 กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

52 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1  ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดบัเบิ้ล
แค็บ โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  

- - - 868,000 868,000 กองช่าง 

53 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง
หมึกโดยมีคณุลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

- - 4,300 - - ส านักปลดั 

54 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีตจัดหาโดยสืบ
ราคาตามท้องตลาด 

- - 8,000 - - กองช่าง 

55 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีตจัดหาโดยสืบราคาตามทอ้งตลาด 

- - 8,000 - - กองช่าง 

รวม 1,558,400 1,558,400 2,914,800 2,894,500 2,894,500  

 
 

แบบ ผ.03 


