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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
๑. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   
ตามที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้าย  มีสภาพ

เหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล         และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
จึงยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้าย  เป็นเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒   ต าบลบ้านต้าย   เป็นต าบล  1  ใน  ๑๖  ต าบลของอ าเภอ
สว่างแดนดิน     ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  ๑๕,๐๐๐  ไร่  อยู่ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดินมาทางทิศตะวันตกตามถนนนิตโย(สกลนคร –อุดรธานี)  
ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันออกตามถนนนิตโย(หมายเลข  ๒๒)  
ประมาณ  ๙๑  กิโลเมตร มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
       ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลค าสะอาด   ต าบลโพนสูง   และต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยไผ่จานพิกัด ยูดี ๒๔๙๒๙๓  แนวเขตพุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒.๕ 
กม.จรดถนนสายบ้านค าสะอาด – บ้านค าบอน พิกัด อี ๒๖๙๓๐๖ และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก
ประมาณ ๑.๓ กม. จรดถนนสายบ้านค าบอน – บ้านหนองไผ่ พิกัด  ยูอี  ๒๗๙๓๑๔  แนวเขตตัดตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๑ กม.  พิกัด ยูอี ๒๘๙๓๑๐ แนวเขตพุ่งไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐๐ ม.จรดห้วย
ยางชุม  ที่พิกัด ยูดี ๒๘๙๓๑๔  ถือกึ่งกลาง ล าห้วยยางชุมเป็นแนวเขต ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล า
ห้วยจนถึงพิกัด  ยูอี ๒๙๙๓๑๗ แนวเขตพุ่งลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๑.๑ กม. ถึงหลักเขตที่  ๑      
ที่ถนนแยกจากทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร – อุดรธานี เข้าบ้านค าบอน พิกัด ยูอี ๓๑๐๓๑๐ ตัดตรงมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๘๐๐ เมตร จรดห้วยยางชุม ที่พิกัด ยูอี ๓๑๗๓๐๗ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศเหนือระยะ 
ทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยยางพิกัด  
ยูอี ๓๑๗๓๐๗ ถือกึ่งกลางล าห้วยยางเป็นแนวเขต เรียบลงมาทางใต้บรรจบกับห้วยทางทิศใต้ จนถึงห้วยก้านเหลือง
เป็นแนวเขตเรียบตลอดห้วยก้านเหลืองลงมาทางทิศใต้ จนถึงห้วยก้านเหลืองที่พิกัด ยูอี ๓๒๑๒๖๑ แนวเขตพุ่งไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑.๕ กม.จรดห้วยวังเดือนห้าที่พิกัด ยูอี ๓๑๑๒๕๐ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศ
ตะวันออก ระยะทางประมาณ  ๗.๕  กิโลเมตร 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยวังเดือนห้า 
พิกัดยูอี ๓๑๑๒๕๐  ถือกึ่งกลางของล าห้วยขึ้นไป ตามแนวทิศเหนือเป็นแนวเขตจนจรดทางหลวงแผ่นดิน สาย
สกลนคร – อุดรธานี พิกัด  ยูอี ๒๙๔๒๖๓  เรียบมาทางทิศตะวันออกจนถึงหลักกิโลเมตร ๖๖ พิกัด ยูอ ี๒๘๔๒๕๕ 
เป็นจุดสิ้นสุดของทิศใต้ระยะทางประมาณ   ๔   กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน สาย
สกลนคร – อุดรธานี ที่หลักกิโลเมตร ๖๖ พิกัด ยูอี ๒๙๔๒๕๕ แนวเขตพุ่งไปทางทิศตะวันตก   เฉียงเหนือ
ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ถึงถนนสายบ้านชุมชน – บ้านค าไชยวาน พิกัดยูอี ๒๗๓๒๖๓ แนวเขตพุ่งไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนืออีกประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร จรดห้วยไผ่ จานพิกัด ยูอี ๒๔๙๒๙๓ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร 
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เนื้อที ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ    ๒๔    ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ ๑๕,๐๐๐  ไร่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่ต าบลบ้านต้ายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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แผนที่ต าบลบ้านต้าย 
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นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 

รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 
คนที่ ๑ 

 

โครงสร้างเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 

คณะผู้บริหาร 

รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 
คนที่ ๒ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 
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หมายเหตุ  :  ๑.  สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๗  ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาล  
       ๒.  สมาชิกสภาเทศบาล  หมู่ที่ ๕  ได้ถูกเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาล   

       

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านนาทม
s,S,6jmuj 

สภาเทศบาลต าบลบ้านตา้ย 

 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

รองประธานสภา 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

เลขาสภา 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๔ บ้านค าบอน 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๔ บ้านค าบอน สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านนาทม 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๕ บ้านค าไชยวาน 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๕ บ้านค าไชยวาน สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๖ บ้านดอนม่วงไข่ สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๕ บ้านค าไชยวาน 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) กองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

  1.  งานบริหารงานท่ัวไป 
  2.  งานกิจการสภา 
  3.  งานการเจ้าหน้าท่ี 
  4.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  5.  งานนิติการและพาณิชย ์
  6.  งานสาธารณสุข 
  7.  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  8.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.  งานรักษาความสงบ 
  10. งานพัฒนาชุมชน 
  11. งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 

   1.  งานวิชาการเงินและบัญช ี
   2.  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   3.  งานพัฒนารายได้ 
   4.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน   
        ทรัพย์สิน 
   5.  งานทะเบียนการคลัง 
   6.  งานสถิติการคลัง 
   7.  งานบริหารงานทั่วไป 
    
 
 

  1.งานบริหารงานท่ัวไป 
  2.  งานสาธารณูปโภค 
  3.  งานผังเมือง 
  4.  งานวิศวกรรม 
  5.  งานสถาปัตยกรรม 
  6.  งานสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

   1.   งานบริหารการศึกษา 
   2.   งานบริหารงานท่ัวไป 
   3.   งานส่งเสริมประเพณี  
         ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   4.   งานกีฬา นันทนาการ  
         กิจกรรมเด็กและเยาวชน   
   5.   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานการตรวจสอบ    
    วิเคราะห์และประเมินผล 
3. งานประเมินควบคุม 
    ภายใน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
 
 
   
 
                 

จ านวนอัตราต าแหน่งที่มีผู้ครอง 
ระดับ อ านวยการ 

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ช านาญการ 
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้าง 

ทั่วไป 
จ านวน - 1 - 4 1 - - 1 - 4 6 
รวม 17 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9. งานรักษาความสงบ 

3.งานการเจ้าหน้าท่ี 

4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5. งานนิติการและพาณิชย ์

-  นักทรัพยากรบุคคล 
  (ปก./ชก.) (ว่าง) (1) 
 

- นิติกร (ปก./ชก.) (1)  
    

 -  เจ้าพนักงานป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย  
    (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องงกัน  
   และบรรเทาสาธารณภัย (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล     
  ขนาดเบา (1) 
- พนักงานดับเพลิง (1) 
   

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 (ปก./ชก.) (1) 

10. งานพัฒนาชุมชน 
11.งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

 
 

  - นักจัดการงานท่ัวไป  
    (ปก./ชก.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (2) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
   -  ภารโรง (1) 
   - พนักงานขับรถยนต์ (2) 
   - คนงานท่ัวไป (1) 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
   (ปก./ชก.) (1) 

  6. งานสาธารณสุข 
  7. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิง่แวดล้อม 
 

 1.งานบริหารงานทั่วไป 
 2.งานกิจการสภา 
 

 
-  นักพัฒนาชุมชน 
  (ปก./ชก.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนา  ชุมชน (1) 
                                   

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
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จ านวนอัตราต าแหน่งที่มีผู้ครอง 
ระดับ อ านวยการ 

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ช านาญการ 
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้าง 

ทั่วไป 
จ านวน - 1 - 1 - - 2 - - 2 - 
รวม 6 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น (1) 

7. งานพัสดุและทรัพย์สิน 4. งานพัฒนารายได้ 
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6. งานบริหารงานทั่วไป 

-  เจ้าพนักงานพัสดุ  
   (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างภารกิจ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
   
   
     
 
                                   

-  นักวิชาการเงินและบัญช ี
  (ปก./ชก.) (1) 
 

     

 

                                   

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
   (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างภารกิจ 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
(1) 
     
 
                                   

1. งานวิชาการเงินและบัญช ี
2. งานทะเบียนการคลัง 
3. งานสถิติการคลัง 

โครงสร้างกองคลัง 
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จ านวนอัตราต าแหน่งที่มีผู้ครอง 
ระดับ อ านวยการ 

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ช านาญการ 
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - 1 - - - 2 - 
รวม 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น (1) 

๕. งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
ธารณส 

2. งานสาธารณูปโภค 

3.งานวิศวกรรม 

4. งานผังเมือง 

 -นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  
  (ว่าง)(1) 
       
 
     
 
                                   

 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

  -เจ้าพนักงานธุรการ 
  (อส.) (1) 
 

     

 

                                   

พนักงานจ้างตามภารกจิ  
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง)

(1) 
 

     

 

                                   

       พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       -  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) 
    
     
 
                                   

     - วิศวกรโยธา (ปงก./ชก.)  
      (ก าหนดเพิ่ม 1 อัตรา) 
       
 
     
 
                                   

6.งานสถาปตัยกรรม 

       พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (1) 
    
     
 
                                   

โครงสร้างกองช่าง 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 

จ านวนอัตราต าแหน่งที่มีผู้ครอง 
ระดับ อ านวยการ 

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

ตามภารกจิ 

พนักงาน
จ้าง 

ทั่วไป 

คร ู
ค.ศ. 4 

คร ู
ค.ศ. 
3 

คร ู
ค.ศ.
2 

คร ู
ค.ศ. 
1 

ครู
ผู้ช่วย 

ผู้ดูแล
เด็ก 

จ านวน - - - 1 - - - - - 1 - - - 3 2 - 3 
รวม 10 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น (วา่ง) (1) 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
งานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

-  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
   
                                   

   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
                          

งานบริหารงานทั่วไป งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

  -  ครูช านาญการ ค.ศ. 2  (1) 
  -  ครู  ค.ศ. 1  (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
  -  ผู้ดูแลเด็ก  (1)  
                      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าไชยวาน 

  -  ครูช านาญการ ค.ศ. 2  (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
  -  ผู้ดูแลเด็ก  (1)  
                      

  -  ครูช านาญการ ค.ศ. 2  (1)   
  -  ครู  ค.ศ. 1  (1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
  -  ผู้ดูแลเด็ก  (1)  
                      

โครงสร้างกองการศึกษา 
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จ านวนอัตราต าแหน่งที่มีผู้ครอง 
ระดับ อ านวยการ 

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ช านาญการ 
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 
รวม - 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผล 

งานประเมินควบคุมภายใน 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ปก./ชก.) (1) 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
เทศบาลต าบลบ้านต้ายตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัด

สกลนคร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๕,๐๐๐  ไร่  อยู่ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดิน
มาทางทิศตะวันตกตามถนนนิตโย(สกลนคร –อุดรธานี)  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนนิตโย(หมายเลข ๒๒) ประมาณ ๙๑ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของต าบลบ้านต้าย         
มีสภาพพ้ืนที่  ดังนี้ 

(๑)  เป็นพ้ืนที่ราบสูง  พ้ืนที่ส่วนมากใช้ส าหรับในเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยท านา       
เป็นหลัก  อ้อย  มัน  ส าปะหลัง  ข้าวโพด  และพืชผลอ่ืนๆ ตามล าดับ  ลองลงมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เลี้ยงสัตว์   

(๒)  มีห้วย  หนอง  คลอง  ฝาย  บ่อบาดาล  ตามพ้ืนที่   ส าหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค  
การเกษตร  เลี้ยงสัตว์  เดิมเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านต้ายได้ด าเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีภัยแล้งและน้ าท่วมให้กับประชาชน  อีกทั้งได้
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการให้การสนับสนุน เช่น  อ าเภอ  จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ า และรัฐบาล   โดยท าการขุดลอก  ขุดขยายแหล่งน้ า  และ
ก่อสร้างฝายกั้นน้ า  วางท่อระบายน้ า   ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม  เพ่ือให้มีน้ าใช้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี  มีดังนี ้

๒.๑ ห้วย  ได้แก่  ห้วยยาง  ห้วยต้าย  ห้วยก้านเหลือง   
๒.๒ หนอง ได้แก่ หนองหินลาด  หนองสระแดง  หนองสระแดง  หนองค าไร่               

หนองค าพอก  โคกหนองขาม  หนองค าบอน 
๒.๓ แหล่งน้ าสร้างข้ึน  ได้แก่  ฝาย  ประปาขนาดใหญ่  บ่อบาดาล 

(๓)  มีถนนในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด ทั้งนี้  เส้นทางนี้           
ผ่านหมู่บ้านในต าบลบ้านต้าย โดยผ่านหมู่ที่ ๑  บ้านต้าย  หมู่ที่ ๓  บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๔  บ้านค าบอน  และหมู่ที่ 
5  บ้านค าไชยวาน  ฝั่งตรงข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 22  โดยผ่านเข้าหมู่ที่ ๖  บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ที่  ๗      
บ้านต้ายใหม่พัฒนา และหมู่ที่  ๒  บ้านนาทม  ส าหรับถนนของเทศบาลต าบลบ้านต้ายที่ได้ด าเนินการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในการสัญจรไปมา ในชีวิตประจ าวัน และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร  ปศุสัตว์  อีกทั้ง  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ยังได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ      
ในการให้ความสนับสนุน  เช่น  อ าเภอ  จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นทางที่ยังต้องด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  ให้มีคุณภาพดี   โดยถนนในต าบล
บ้านต้าย  มีดังนี ้

หมู่ที่  ๑  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ๔  สาย/ถนน คสล.  ๑๐  สาย/ถนนลูกรัง  ๕  สาย 
หมู่ที่  ๒  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑  สาย/ถนน คสล.  ๑๐  สาย/ถนนลูกรัง   ๓  สาย 
หมู่ที่  ๓  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑  สาย/ถนน คสล.    ๙  สาย/ถนนลูกรัง   ๕  สาย

 หมู่ที่  ๔  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑  สาย/ถนน คสล.  ๑๑  สาย/ถนนลูกรัง   ๖  สาย
 หมู่ที่  ๕  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐   สาย/ถนน คสล. ๑๙  สาย/ถนนลูกรัง   ๕  สาย
 หมู่ที่  ๖  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑   สาย/ถนน คสล. ๑๒  สาย/ถนนลูกรัง   ๓  สาย 

หมู่ที่  ๗  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๖   สาย/ถนน คสล.   ๖  สาย/ถนนลูกรัง   ๒  สาย 
 

 สรุปถนนท้องถิ่นในต าบลบ้านต้าย  
ล าดับที่ ประเภทถนน จ านวน (สาย) หมู่บ้าน 

๑ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑๔ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗ 
๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๗๗ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
๓ ถนนลูกรัง   ๒๙ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐  
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      1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

  1) ฤดูฝน  โดยทั่ ว ไปจะเริ่มตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม  
รวมเวลา 4-5 เดือน ฝนที่ตกส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่น 
ถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ 1-2 ลูก สกลนครมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553 มาตรฐาน
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก) เท่ากับ 1,644.6 มิลลิเมตร มีค่าใกล้เคียงกับ จังหวัดอุดรธานี, มุกดาหาร, นครพนม 
และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมากกว่าจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ 

  2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  รวมเวลา 4 เดือน        
ในตอนต้นเดือนตุลาคมเป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวของจังหวัด
สกลนครมีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมที่เย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือความหนาวเย็นมีผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศในจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครเคยมีอุณหภูมิ
ต่ าสุดจนถึง - 1.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ที่สถานีอากาศเกษตรสกลนคร ซึ่งอยู่ที่ศูนย์วิจัย   
พืชไร่สกลนคร บ้านนาค า ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
  3) ฤดูร้อน ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลาประมาณ 
3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดก าลังลง ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยจะพัดมา
แทนที่ และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุด ท าให้มีความร้อนและแห้งแล้งมาก สถิติภูมิอากาศสูง
ที่สุดของสกลนคร คือ 41.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2500 

๑.4  ลักษณะของดิน   
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็น      
ดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

 
 

 
เทศบาลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน

ของชุมชน  ๗  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   ปัญหาคือ การแข่งขัน
ทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาล  คือ  
ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้      
ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอืน่ๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการเพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชนในด้านบริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๔ 
 

2.1 เขตการปกครอง   
ต าบลบ้านต้าย  ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๔๕๗  โดยมี

ก านัน ที่ได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจและหน้าที่ตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล      
อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย  ในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอใน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านต้าย  ผู้ปกครอง  นายวิชัย  ประหา     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านนาทม  ผู้ปกครอง  นายเข็มพร  แวงวรรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านนา คูณ  ผู้ปกครอง  นายปริวัชร  พาอ้ม              ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านค าบอน  ผู้ปกครอง  นายยุทธยา  ต้นสาย  ก านัน 
หมู่ที่  5  บ้านค าไชยวาน  ผู้ปกครอง  นายสนั่น  โนนยะโส  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านดอนม่วงไข่  ผู้ปกครอง  นายทองแดง  พรมร้อยโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๗  บ้านต้ายใหม่พัฒนา ผู้ปกครอง  นายเชาวลิตร  ธะดาดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

2.2 การเลือกตั้ง   
เทศบาลต าบลบ้านต้าย มีทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง      

เป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕6๔ (ข้อมูลเมื่อ
วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔)  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศบาลต าบล
บ้านต้าย จ านวน  ๓,๒๑๒  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน  ๔,๙๙๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๗  
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๑  จ านวน  1,๖๐๔  คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  ๒,๕๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๕๒ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๒  จ านวน  1,๖๐๕  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  
๒,๔๗๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๙๘   ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลต าบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม
และให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลต าบลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๕ 
 

 
 
 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

จ านวนครัวเรือนและประชากร  จ านวน  ๗  หมู่บ้าน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ บ้านต้าย ๓๐๘ ๔๙๕ ๕๒๗ ๑,๐๒๒ 

๒ บ้านนาทม ๒๗๒ ๔๖๑ ๔๘๓ ๙๔๔ 

๓ บ้านนาคูณ ๒๑๙ ๓๖๕ ๓๖๒ ๗๒๗ 

๔ บ้านค าบอน ๓๕๗ ๖๙๕ ๖๘๐ ๑,๓๗๕ 

๕ บ้านค าไชยวาน ๓๑๗ ๕๕๗ 5๗๘ ๑,๑๓๕ 

๖ บ้านดอนม่วงไข่ ๑๔๖ ๒๙๙ ๒๓๔ ๕๓๓ 

๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา ๒๕๗ ๓๗๐ ๓๘๓ ๗๕๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๖ ๓,๒๔๒ ๓,๒๔๗ ๖,๔๘๙ 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากอ าเภอสว่างแดนดิน  ณ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๔ 

 
.

ที ่ หมู่บ้าน จ านวนประชากรต าบลบ้านต้าย 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖๔ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

1 บ้านต้าย ๔๗๐ ๕๕๖ ๔๗๙ ๕๖๐ ๔๙๗ ๕๒๓ ๔๙๔ ๕๒๖ ๔๙๕ ๕๒๗ 
2 บ้านนาทม ๔๕๖ ๔๗๓ ๔๕๗ ๔๗๗ ๔๖๔ ๔๘๐ ๔๕๙ ๔๘๑ ๔๖๑ ๔๘๓ 
3 บ้านนาคูณ ๓๘๔ ๓๔๗ ๓๘๗ ๓๕๑ ๓๖๔ ๓๕๘ ๓๖๔ ๓๕๙ ๓๖๕ ๓๖๒ 
4 บ้านค าบอน ๖๙๑ ๖๕๘ ๖๗๐ ๖๖๒ ๖๙๗ ๖๗๗ ๖๙๔ ๖๘๑ ๖๙๕ ๖๘๐ 
5 บ้านค าไชยวาน ๕๕๘ ๕๔๑ ๕๕๔ ๕๔๕ ๕๕๙ 5๗๕ ๕๕๘ 5๗๖ ๕๕๗ 5๗๘ 
6 บ้านดอนม่วงไข ่ ๒๙๓ ๒๓๒ ๒๙๘ ๒๓๘ ๒๙๘ ๒๓๑ ๒๙๘ ๒๓๕ ๒๙๙ ๒๓๔ 
๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา ๓๗๙ ๓๘๖ ๓๙๔ ๓๙๑ ๓๗๕ ๓๗๙ ๓๗๑ ๓๘๔ ๓๗๐ ๓๘๓ 

รวม 
๓,๒๓๑ ๓,๑๙๓ ๓,๒๓๙ ๓,๒๒๓ ๓,๒๕๔ ๓,๒๒๓ ๓,๒๓๘ ๓,๒๔๒ ๓,๒๔๒ ๓,๒๔๗ 

๖,๔๒๔ ๖,๔๖๒ ๖,๔๗๗ ๖,๔๘๐ ๖,๔๘๙ 

๓.  ประชากร 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖ 
 

 
จ านวนครัวเรือนและประชากร  จ านวน  ๗  หมู่บ้าน   

(การคาดการณ์ในอนาคต)  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ บ้านต้าย ๓๑๐ ๔๙๔ ๕๒๖ ๑,๐๒๐ 

๒ บ้านนาทม ๒๗๒ ๔๖๐ ๔๘๒ ๙๔๒ 

๓ บ้านนาคูณ ๒๑๙ ๓๖๔ ๓๖๑ ๗๒๕ 

๔ บ้านค าบอน ๓๕๘ ๖๙๔ ๖๗๙ ๑,๓๗๓ 

๕ บ้านค าไชยวาน ๓๑๗ ๕๕๖ 5๗๗ ๑,๑๓๓ 

๖ บ้านดอนม่วงไข่ ๑๔๖ ๒๙๘ ๒๓๓ ๕๓๑ 

๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา ๒๕๗ ๓๖๙ ๓๘๒ ๗๕๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๙ ๓,๒๓๕ ๓,๒๔๐ ๖,๔๗๕ 

สรุปการคาดการณ์ในอนาคต เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง 
 
 

3.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   ประชากรในต าบลบ้านต้าย  หมู่ที่ ๑ -๗ 

 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๗๑๗ ๖๖๘ ๑,๓๘๕ อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร ๒,๐๗๓ ๒,๐๑๗ ๔,๐๙๐ อายุ  ๑๘ – 59  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๕๑ ๕๕๙ ๑,๐๑๐ อายุตั้งแต่  ๖๐ ปี ขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น ๓,๒๔๑ ๓,๒๔๔ ๖,๔๘๕  
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากอ าเภอสว่างแดนดิน  ณ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗ 
 

     
   
  4.1  การศึกษา  
 -  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  จ านวน  ๓ แห่ง  มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
จ านวน  ๕  แห่ง  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๑  แห่ง  สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านต้าย  จ านวน  ๑  แห่ง  
ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ครู ผดด. ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา ๗ ๒ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าบอน 4 ๑ ๑ ๘ ๑๖ ๒๔ 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าไชยวาน ๕ ๒ ๑ ๑๑ ๑๕ ๒๖ 

รวม ๕ ๓ ๓๔ ๔๕ ๗๙ 
  
 

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา 

จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม ครู พนักงานจ้าง อนุบาล 

1 
อนุบาล 

2 
อนุบาล 

3 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียน 
บ้านต้ายนาคูณวิทยา 

๖ ๕ 
๘ ๑๒ ๑๔ ๑๑ ๙ ๑๑ ๘ ๑๓ ๑๔ ๑๐๐ 

 ๒. โรงเรียนบ้านนาทม ๗ ๖ ๐ ๑๐ ๑๙ ๑๑ ๑๙ ๑๖ ๑๐ ๑๓ ๑๔ ๑๑๒ 
 ๓. โรงเรียน 
บ้านค าสะแนน 

๘ ๓ 
๐ ๖ ๑๓ ๖ ๑๖ ๒๑ ๑๓ ๑๒ ๙ ๙๖ 

๔. โรงเรียน 
บ้านค าไชยวาน 

๔ ๕ 
๐ ๘ ๙ ๑๖ ๖ ๙ ๘ ๗ ๕ ๖๘ 

๕. โรงเรียน 
บ้านดอนม่วงไข่ 

๕ ๒ 
๓ ๔ ๓ ๑ ๗ ๙ ๖ ๓ ๖ ๔๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๒๑ ๑๑ ๔๐ ๕๘ ๔๕ ๕๗ ๖๖ ๔๕ ๔๘ ๔๘ ๔๑๘ 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๘ 
 

 สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านต้าย 
 เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลบ้านต้ายที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ภายใต้หลักการ   
“เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม      
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็ก
และเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  โดยได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภา
เด็กและเยาวชน  จ านวน  ๑๖  คน         
   

4.2  สาธารณสุข     
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์            
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งประชาชน   
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหาร          
ที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้าย 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นน าของเขต  8  บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน(ท่ีเป็นเลิศ)   
โดยมีภาคีสร้างเสริมสุขภาพสู่สว่างแดนดินเมืองน่าอยู่” 

 

พันธกิจ 
1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ในระบบ

สุขภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3. บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ  และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบ

สุขภาพ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 

(๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๑   แห่ง      
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน     จ านวน  -  แห่ง  
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน   -   แห่ง   
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๙ 
 

     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลบ้านต้าย)   

ล าดับ
ที ่

กลุ่มโรค 
ผู้ป่วย 
(ราย) 

ผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

๑ โรคติดเชื้อและปรสิต ๕๘ - 
๒ เนื้องอก - - 
๓ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน ๑ - 
๔ โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม ๑๒๒ - 
๕ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม ๑๓ - 
๖ โรคระบบประสาท ๑๐ - 
๗ โรคตารวม ส่วนประกอบของตา ๑๓๖ - 
๘ โรคหูและปุ่มกกหู ๖ - 
๙ โรคระบบไหลเวียนเลือด ๒๖๔ - 

๑๐ โรคระบบหายใจ ๒๖๖ - 
๑๑ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๑๖๗ - 
๑๒ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๕๖ - 
๑๓ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม ๑,๑๓๘ - 
๑๔ โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ๒๙ - 
๑๕ ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์  การคลอด  และระยะหลังคลอด  - - 
๑๖ ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริก าหนด  (อายุครรภ์ ๒๒ สัปดาห์ขึ้นไป

จนถึง ๗ วันหลังคลอด) 
- - 

๑๗ รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิด การพิจารณาจนผิดรูปแต่ก าเนิดและโครโมโซมผิดปกติ ๑ - 
๑๘ อาคาร อาคารแสดง และสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาห้อ

ปฏิบัติการที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ 
๒๐๗ - 

๑๙ การเป็นพิษและผลที่ตามมา - - 
๒๐ อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา - - 
๒๑ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย ๗ - 
๒๒ โรคของสตรี ๑๗๗ - 
๒๓ โรคของเด็ก - - 
๒๔ โรคที่เกิดจากอาการหลายระบบ ๑,๐๗๘ - 
๒๕ โรคที่เกิดเฉพาะต าแหน่ง ๑๐๖ - 
๒๖ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ๒๒ - 
๒๗ โรคและอาการอ่ืน ๓๐ - 
๒๘ กลุ่มไม่นับ ๕๐๔ (ไม่ใช่โรค) ๑๐,๓๙๙ - 

 รวม ๑๔,๒๙๓ - 
ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านต้าย ตั้งแต่ วันท่ี ๑  มกราคม ถึง ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔) 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๒๐ 
 

 โรคติดต่ออันตราย (ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เมื่อเดือนธันวาคม 2562  ได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนา        

สายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮ่ัน  มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน  เชื่อว่าไวรัสนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีต้นก าเนิดจากสัตว์      
ยังไม่ทราบต้นก าเนิดแท้จริง แต่ในเดือนธันวาคม 2562 การแพร่กระจายการติดเชื้อเกิดขึ้นแทบทั้งหมดจากคน      
สู่คน ยืนยันแล้ว 41 รายแรก  ซ่ึงตีพิมพ์ในเดอะแลนซิตเมื่อเดือนมกราคม 2563  เปิดเผยว่าวันเริ่มต้นอาการวัน
แรกสุดได้แก่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  สิ่งพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการจาก  WHO รายงานว่าอาการเริ่มต้นเร็ว
ที่สุดคือวันที่ 8 ธันวาคม 2562  WHO และทางการจีนยืนยันการติดต่อจากคนสู่คนในวันที่ 20 มกราคม 2563  
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส โดยท าให้เกิดโรคปอดอักเสบ 
และแพร่ระบาดมายังประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยอีกหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้  เขตการปกครองพิเศษ 
(ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า)  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น  มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  และ
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ต้องยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 2 และ       ยก
เป็นระดับ 3  เพ่ือติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด กระทรวงสาธารณสุข     ของ
ประเทศไทย  ได้ประกาศชื่อว่า  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรง
สูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็ว  มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  
ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และถึงข้ันเสียชีวิต  มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากทั่วโลก  จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น โรคนี้ได้
แพร่กระจายไปทั่วโลก และกลายพันธ์ไปเรื่อยๆ การแพร่กระจายของเชื้อรุนแรงขึ้นกว่าสายพันธ์เดิม  

ในประเทศไทยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผู้ป่วยสะสม  ๕๙๗,๒๘๗  ราย  ผู้เสียชีวิต
สะสม ๔,๘๕๗ ราย  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  ๑๘,๙๑๒  ราย  พบผู้เสียชีวิตใหม่  ๑๗๘  ราย  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑    
กรกฎาคม  2564  (ข้อมูลจากเว็บลิงค์ของกรมควบคุมโรค)   แต่ละประเทศก็ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
ควบคุม  รักษา เยียวยา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งวิธีการคัดกรอง  ล๊อคดาวน์ประเทศ  เมือง  งดเที่ยวบิน  จ ากัด
เที่ยวบิน  การกักตัว  การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสถานที่ที่เกิดโรค  การใช้ชีวิตแบบใหม่ สวมใส่หน้ากากเมื่อออกด
จากเคหะสถาน  ที่พัก  เว้นระยะห่างทางสังคม  หมั่นท าความสาอดมือ  หลีกเลี่ยงการไปยังพ้ืนที่เสี่ยง ออกกฎหมาย
ควบคุมผู้ที่ฝ่าฝืน  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประกอบกับมีสถาบัน บริษัท  ประเทศต่างๆ ได้ผลิตวัคซีนเพ่ือฉีด
ให้กับประชาชนในการป้องกันโรคนี้และได้กระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ  ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอ  การแพร่
ระบาดยังสูงขึ้นเรื่อยๆ  และไม่สามารถคาดการณไ์ด้ว่าจะสิ้นสุดการระบาดเมื่อไหร่  
 -  ส าหรับในพื้นทีต่ าบลบ้านต้าย  ไมพ่บผู้ที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   เทศบาลต าบลบ้านต้าย  
ร่วมกับ  รพ.สต.บ้านต้าย  อสม.  ผู้น าหมู่บ้าน  และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตาม
มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
และของราชการ  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านต้ายก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  เทศบาลต าบลบ้านต้ายได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่เนื่องจากได้เกิดสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 การระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  ประกอบกับ
มีการกักตุนสินค้าจ าเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค  
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ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกันมิให้
เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสุข  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยได้ประกาศขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นคราวไปจันถึงปัจจุบันยังขยายระยะเวลาอยู่ ได้ เพ่ือควบคุมและระงับยับยั้งการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกภาคส่วนรวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ได้มากที่สุด แต่ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความแออัดหลาย
พ้ืนที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์ท าให้เกิดการติดโรคได้ง่าย และไม่แสดง
อาการในระยะแรก แต่เมื่อแสดงอาการจะมีความรุนแรงมาก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จ านวนมาก ผู้ป่วยสะสมเพิ่ม
จ านวนมากขึ้นจนกระทั่งมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งสถานที่กักตัวผู้ติดโรคและโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ ทั้งยังปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากขึ้นและเร็วขึ้นจากความรุนแรงของโรค กรณีจึงจ าเป็นที่
จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค รวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ           
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบ

นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ผู้น าชุมชนต าบลบ้านต้าย  ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านต้าย ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ 
( ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสว่างแดนดิน  ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๖๓ ) 
 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลบ้านต้ายได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ  ๙๐๘  คน  ผู้พิการ  ๑๘๙  คน  ผู้ป่วยเอดส์  ๙  คน (ข้อมลู  ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม 2564)   

(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕)  ด าเนินการช่วยเหลือ  เยียวยา  ฟ้ืนฟู  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกรณีเกิด

สาธารณภัยในพื้นท่ี 
(๖)  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
(๗)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานต่างๆ  ที่ให้การสนับสนุน 
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            5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 

 เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ไม่มีการขนส่งทางน้ า  ไม่มีการขนส่งทางราง  ไม่มี บขส. แต่จะเป็น
เส้นทางท่ีรถประจ าทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากสถานีขนส่งจังหวัดสกลนคร  ผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน  ไปยังยังสถานีขนส่ง
จังหวัดสกลนคร  

 
 5.2  การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า    
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านต้าย   
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  แต่ได้พยายามจัดตั้งจัดหางบประมาณในการด าเนินการส่วนนี้  เช่นเดียวกับถนน         
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อีกทั้งประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน       
ในพ้ืนที่  ซึ่งได้แก้ไขปัญหาไปบ้างแล้วโดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว และประหยัด
งบประมาณ ตามถนนสาธารณะต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๑,๒๙๕   ราย 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน     ๑๑๑  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
(ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสว่างแดนดิน  ณ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔ ) 

 
๕.๓  การประปา 

การประปาของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ไม่มีกิจการประปา โดยได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน  ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่ เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลต าบล
บ้านต้าย  ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้ เทศบาลต าบลบ้านต้ายก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

การประปา มีประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑-๗   สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี   

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา      จ านวน    ๑,๔๓๒   หลังคาเรือน 
(๒)  บ่อบาดาลระบบประปาขนาดใหญ่  จ านวน         ๑๑     แห่ง 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๑,๕๐๐ – ๑,๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 

( ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ณ  กรกฎาคม  ๒๕๖๔) 
 

         5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้

โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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      ๕.๕  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านต้าย  ไม่มีบริษัทขนส่ง  ในการขนส่งส่วนมากจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร โดยรถรับจ้างและรถส่วนตัว  ซึ่งได้แก่  รถอีแต่น  รถบรรทุก  รถพ่วง  รถกระบะ  ส าหรับการส่งของพัสดุจะ
ไปส่งที่ไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
 
 
  

6.1  การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

 

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้ายไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเท่านั้น  
 
 6.3  การปศุสัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง
ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

 โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 
หมู่ที่ ๑ ๖ ๖ ๖ ๔๘๗ ๗๓ 
หมู่ที่ ๒ ๓๙ ๓๑ - ๗๔๔ ๗๙ 
หมู่ที่ ๓ ๑๐ ๓ - ๕๒๗ ๕๕ 
หมู่ที่ ๔ ๗๒ ๕๘ - ๓๙๕ ๑๘ 
หมู่ที่ ๕ ๒๓ ๔๑ - ๑,๒๙๐ ๔๘ 
หมู่ที่ ๖ ๘ ๑๕ ๔ ๘๘๒ ๕๓ 
หมู่ที่ ๗ ๓๖ ๖ ๑๗ ๙๕๒ ๖๔ 
รวม ๑๙๔ ๑๖๐ ๒๗ ๕,๒๗๗ ๓๙๐ 

 

( ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสว่างแดนดิน  ณ    กรกฎาคม  ๒๕๖๔) 
 

 6.4  การบริการ 
โรงแรม   ๑ แห่ง ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง ร้านเสริมสวย  ๕ แห่ง 
   
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น    
ในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
  ๑. โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน       ๗        แห่ง 
  ๒. โรงกลึงไม้      จ านวน ๓ แห่ง 
  ๓. โรงน้ าดื่ม       จ านวน       ๕ แห่ง  
 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน ๖     แห่ง 
บริษัท   ๒ แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๙ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -          แห่ง ร้านซ่อมรถ  ๔ แห่ง 
ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ๖ แห่ง 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพต าบลบ้านต้าย 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  หมู่ที่  ๗    กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  หมู่ที่  ๑ – ๗ 
กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร หมู่ที่  ๗         กลุม่สตรีตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่  ๑ – ๗ 
กลุ่มทอเสื่อกก   ๑  กลุ่ม    กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๔ 
กลุ่มกองทุน  กขคจ.  หมู่ที่  ๕,  หมู่ที่  ๖  กลุ่มจักสาน  หมู่ที่  ๔,  หมู่ที่  ๓ 
กลุ่มสมุนไพร  หมู่ที่  ๓,  หมู่ที่  ๒,  หมู่ที่  ๖ กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่  ๑-๗ 

       กลุ่มร้านค้าชุมชน  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗ 
 

6.8  แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน  

ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘   
    -  ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด  ๖  แห่ง   ในเขตต าบล  ได้แก่   
  ๑.  วัดท่าวารีวนาราม หมู่ที่  ๒ 

  ๒.  วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่  ๖ 

  ๓.  วัดป่าบ้านนาคูณ หมู่ที่  ๓ 

  ๔.  วัดป่าบ้านค าบอน หมู่ที่  ๔   

  ๕.  วัดชัยชนะวรราราม หมู่ที่  ๕ 

  ๖.  วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี  หมู่ที่  ๗ 

และมีที่พักสงฆ์  ๑  แห่ง  คือ   ที่พักสงฆ์บ้านค าบอน   หมู่ที่  ๔ 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒         
   ส านักคริตส์    ๑   แห่ง 

 
๗.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    
  

๗.๔  OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในต าบลบ้านต้าย  ไม่มีสินค้า  OTOP  แต่มีสินค้าที่ท าขึ้นเพ่ือบริโภค ขาย  และเป็นของฝาก     
ส่วนใหญ่จะเป็น มะม่วงกวน  แปรรูปน้ าผลไม้  ไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบล  
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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๘.๑  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ   ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 
สามารถใช้ดื่มอุปโภค-บริโภค ท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได ้

 
๘.๒  ป่าไม้   ลักษณะป่าและต้นไม้  ในเขตต าบลบ้านต้าย ส่วนใหญ่ป่าไม้ในพ้ืนที่  เหลืออยู่  คือ โรงเรียน 

และวัด   
๘.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต้ายไม่มีภูเขา 
๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกเป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่
อาศัย  ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ  แต่ก็ยังมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  ก็ได้แก่  พ้ืนที่ที่มีดินที่สามารถเพราะปลูกได้  ต้นไม้  น้ าที่ได้จากน้ าฝนตามธรรมชาติ   
ที่ไหลลงสู่ล าห้วย  สระน้ าสาธารณะ  หนอง  อากาศที่ไม่มีมลพิษ   เทศบาลต าบลต าบลบ้านต้าย  มีการจัดท า 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น  

          
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
           สาระส าคัญ   

๑. ความม่ันคง  
๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ที่ม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง   และโปร่งใสตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
                   

๒. ความม่ังคั่ง  
๒.๑  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ 

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากข้ึน  

๒.๒  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศ  สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคและระดับโลก  เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ  และการค้าอย่างมีพลัง 
  ๒.๓  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง  การพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา     
ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือ  เครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
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๓. ความย่ังยืน  
๓.๑  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ  

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกฎระเบียบของประชาคมโลก   
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓.๓  มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  ๓.๔  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์  มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความม่ันคง 

๑) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี  และธ ารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  ขจัดคอรัปชั่น  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ า  กระจาย 
อ านาจ  และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม   

๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข 
และแนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแย้ง  ลดความรุนแรง  ตามแนวทาง  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”   

๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล  เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดท าหลักเขตแดน  
แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน  และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 

๕) พัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  รักษาดุลยภาพ   
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย  และ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  พัฒนาโครงสร้างก าลังและ 
ยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม  พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน  และน้ า  

๘) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องกับแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  ก าหนดการบริหาร  
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน  และให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ   
  - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงิน  ให้มี
ความสอดคล้องกัน  รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  และสร้างความเชื่อมั่ นใน
ต่างประเทศ  พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ  และโอกาสในการเข้าถึงเหล่าเงินทุนของประชาชน 
  - ส่งเสริมการค้าการลงทุน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์
จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่  และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
  - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล  และการพัฒนานวัตกรรม  
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ  ขจัดอุปสรรค  และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบ  ด้านปัจจัยสนับสนุน  และด้านบุคลากร 
  ๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ภาคเกษตร 
  - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
  - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
  - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ภาคอุตสาหกรรม 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ภาคบริการ 
  - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
  - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
  - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
  - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย  ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่
ให้มีจุดเด่น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด  และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ตลอดจน
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีความเป็นเอกลักษณ์  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง  และสร้างภาพลักษณ์
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ  และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
  - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
  - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส  ่าสากล  ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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  - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
  - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน  ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ  และความ
เจริญสู่ภูมิภาค  สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน  เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน 
  - พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมีบริการ
ทันสมัย  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  - พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ  พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และน่าอยู่ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด  จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม  รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต  มีระบบ
รางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ  บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 
  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ด้านการขนส่ง  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า  รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ  และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน  และการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน  เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน  พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม  โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง  ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่  อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านพลังงาน  พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ  
รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศอาเซียน 
  - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT  ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล  เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  ICT  และใช้ ICT  ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบ
บูรณาการ  ประยุกต์  ICT  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา  และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  - ด้านการวิจัยและพัฒนา  เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓  โดยมีสัดส่วนรัฐ
ต่อเอกชน  ๒๐ : ๘๐  สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาเป็น  ๗๐  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน 
  การเชื่อมโยงกับภาคและเศรษฐกิจโลก 
  -สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  กับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนานาประเทศ  ท ั้งในระดับ
ทวิภาคี  และพหุภาคี  เพื่อส่งเสริมความมั่นคง  เพื่อสร้างความเจริญก้าวและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
  -ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการด้านการศึกษา  การให้บริการ
ด้านการเงิน  การให้บริการด้านสุขภาพ  การให้บริการด้านโลจิสติกส์  และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมการร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ  ในการสร้างความความมั่นคงด้านพลังงานด้านอาหาร  
ด้านสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ   



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๓๑ 
 

  - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ  
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค  โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเททศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
มหาอ านาจต่างๆ   
  - เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ  ในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค  รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาภูมิภาคอ่ืนๆ  และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิค
กับประเทศกับประเทศก าลังพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า  ทั้งในระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น  เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มี
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
  - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์
ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ  และสาธารณชนไทย  รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ  ความ
เชื่อมั่น  และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ  ของประเทศไทย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ใน
ครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  ได้แก่  (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) วัยรุ่น/ นักศึกษา  
(๔) แรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 
 ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และทั่วถึงโดยการปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ  การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  และการยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ  ปฏิรูประบบการคลัง  ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  ปรับระบบการผลิตและพัฒนา
ครูผู้สอน  พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ  รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
 ๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสม
กับแต่ละช่วงวัย 
 ๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะ  วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความชื่อสัตย์  สุจริต  จิตส านึกสาธารณะ  
ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยให้สมาชิกในครอบครัว  สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาสและความภาคทางสังคม 
 ๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างความมั่นคงทางด้าน
รายได้และการออม  กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  ฐานทรัพยากรต่างๆ  
โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มด้อยโอกาส  ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 ๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  ๓  
กองทุน  เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ  การ
ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย  รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
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 ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 ๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการ
ฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา  การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม  
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  ส่งเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  มีการ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ  มีการก าหนดบทลงโทษ  และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปกป้องรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
เข้มงวด 
  - ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ  บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐานให้คนและ
ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้  และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ ์
  - วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
  - เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  - เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  ให้มีแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนและแหล่ง
ชะลอน้ าที่เพียงพอ  เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า  และการผันน้ า  และการ
พัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์  และการเตือนภัย  และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่  ตลอดจนการปรับปรุงองค์กร
และกฎหมาย  รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
  - พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  - ก าหนดระเบียบ และสร้างกลไกลให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน 
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

๓) พัฒนาเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับต้องแวดล้อม 
- พัฒนาพื้นที่อุสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็นแผนพัฒนา 

ของจังหวัดและพ้ืนที่ 
  - สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
  - เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ   
ของเสีย 
  - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
  - พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
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 ๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
  - เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - ป้องกัน  เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 ๕) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  - จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าธรรมเนียม
การจัดการมลพิษ  การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
  - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการปรับปรุงระบบ  โครงสร้าง  องค์กร  
กลไก  กระบวนการยุติธรรม  และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  - ปฏิรูปภาษีทั้งระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
  - ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
  - มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 
 ๒) ปรับปรุงบทบาท  ภารกิจ  และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
  -  ทบทวนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเ หมาะสม  ถ่ ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน                    
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  - พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  -พัฒนารูปแบบและวิธีการทางงานของภาครัฐในระดับต่างๆ  ระหว่างราชการการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก  และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่
เป็นตัวตั้ง  รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม  ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  -  วางแผนก าลังคนคนเชิงยุทธศาสตร์  ให้มีความเหมาะสม  ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
  - สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย  สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
  - เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง  โยกย้าย 
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 ๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ชุมชนและประชาชน  และเครือข่าย
ต่างๆ  สอดส่องเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก  ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
 ๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  - พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ  e-service  และการจัดหา  web-portal  จัดท าฐานข้อมูล
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ  ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการภาครัฐได้โดยสะดวก 
  - ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  การบริการ  online  ผ่านทางเวบไซด์    โทรศัพท์มือถือ 

 ๗) การปรับปรุงแก้ไข  กฎหมาย  และระเบียบ  ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
  - การปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  การ
ประกอบธุรกิจ  ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  และกรอบหลักการ     
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี     
ส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
มีความม่ันคง  และยั่งยืน  สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  
ของประเทศ 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country  Strategic  Positioning) 
 เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ คสช. ได้จัดท าขึ้น  
“ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์    
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading  and  Service  Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายกได้สูง 
  ๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕.๐   
  ๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP  Per  Capita)  และรายได้ประชาติต่อหัว  (GNP  Per  
Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  ในปี ๒๕๖๔  เพ่ิมขึ้นเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ  
๓๐๑,๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร์ สรอ. )  ต่อคนต่อปี 
  ๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๕  ต่อปี 
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  ๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔.๐  ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic  Security)  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  ๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการการพัฒนาคน 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  ๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
  ๔.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕) มีการบริการจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๑) การบริหารงานภาครับที่โปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม 
  ๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๕.๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  ๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน การ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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  ๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถ                     
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการ   
กีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้า  ของช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต  บริการ  และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๑.๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง      
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก    
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์       
เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม       
ระบบราง  เป็นต้น  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
  ๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่ งเสริม          
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้ างหุ้นส่วน และบริษัท
เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกลตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
กายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
  พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
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  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์  และ
พลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ  การเงิน  และโลจิสติกส์  
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพื่อสังคม 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วันรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง  ผลิต
ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  
มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาวะแก้
ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ 
  ๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง   โดย (๑) 
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
(Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  
ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง  รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้น
ผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์  เพ่ือ
รองรับการสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  ยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร  และสูงการการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการชีวิตในสังคมสูงวัย   โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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 ๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
  ๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้เพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดย
สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  ๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก   
โดย  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของ
ผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ า เป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  
  ๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร  สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากิน และยากจน  ได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน  ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .. .  และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม  เช่น  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
  ๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายชุมชน  กฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
  ๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน  
และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพอย่างต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  ๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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 ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน  น าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ  และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการการถือครองที่ดินของ
ชาวต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมู ล
ทรัพยากรน้ า  จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า  และองค์กรผู้ใช้น้ า  คุ้มครองทาง
ทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง  
  ๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society  ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 
  ๕.๓) การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการ
ท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้
มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ  ขยะ  น้ าเสีย  และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน  เร่งรัดแก้ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่องเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้
แก่ประชาชน  และการบังคับใช้กฎหมาย 
  ๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท        
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน    หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงาน  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City)  การให้บริการของระบบ
นิเวศ  ส่งเสริมากรลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๐ 
 

 ๖) การบริการราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคา  จั ดซื้อ  จัดจ้าง  
โครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดการประมูล  ข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอรัปชั่น  และคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย 
  ๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
  ๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม  สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสิน ใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก  และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับท่ี ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                                         ในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  ซึ่งเป็นที่จะก าหนดเป้าหมาย  และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละภูมิภาคในประเทศ  ซึ่ง
ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอสีานสู่มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น้ าโขง”  ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญ ๖ ด้าน  ดังนี้  
  ๑.๓.๑.๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : พัฒนา
แหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 
  ๑.๓.๑.๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม :  พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนรายได้น้อย  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ  พัฒนาความรู้  ทักษะ  อาชีพ  
พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค  พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  และการอ านวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ า 
  ๑.๓.๑.๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม :  พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอม
มะลิ  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่  พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  สนับสนุนธุรกิจ SMEs  Startup  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  พัฒนาเมือง  ศูนย์กลางจังหวัด  ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
  ๓.๑.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี  วัฒนธรรม  
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๓.๑.๕ โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเม ือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค : เร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์  พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่ มีศักยภาพ  
และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  ๑.๓.๑.๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากร  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา  เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  ให้มากที่สุด  ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา  ๔  ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การส่งเสริม  พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
 ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓  ธรรม  (ธรรมะ   ธรรมชาติ  วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 
 ๔. การพัฒนาสังคม  สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคง 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๒ 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ : ๑) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
   ๒) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
   ๓) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์   
มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯภาคการ 
เกษตร ที่เพ่ิมขึ้นจาปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ 

๒) จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวน
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

ร้อยละ ๕ ๗ ๙ ๑๐ ๑๐ 

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
กลยุทธ์จาก TOWS :  ๑) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร  สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่ (S๗/ O๗/ O๘/ O๑๐)  
   ๒) พัฒนาผลิตภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร (W๑/ W๒/ O๗)  
   ๓) ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนที่ (W๑/ W๒/ O๕) 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  
                                          เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 วัตถุประสงค์ :   ๑) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
   ๒) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ จาก
การท่องเที่ยว 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง
คมนาคม ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย  
จังหวัดละ ๑  แห่ง 

ร้อยละ     ๕ 

๔) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อย  ๑,๕๐๐  คน 

     ๕ 

แนวทางการพัฒนา :  ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางคมนาคม  และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
                                   ให้ได้มาตรฐาน 
   ๒) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๓ 
 

   ๓) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการและบุคลากร 
                                   ด้านการท่องเที่ยว 
   ๔) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP  ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
   ๕) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ๓  ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
กลยุทธ์จาก TOWS :  ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
                                    (S๑/ O๒/ O๓)  

๒) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว (S๑/ T๒)  
   

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 
 วัตถุประสงค์ :   ๑) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
   ๒) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ่มขีดความความสามารถด้านการผลิต การค้า 
                                   การลงทุน 
   ๓) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/ พัฒนา 
   ๔) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาค้าปลีก–ค้าส่งของกลุ่ม
จังหวัด 

ร้อยละ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

แนวทางการพัฒนา :  ๑) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต  การค้า  การลงทุนแก่ผู้ประกอบการและแรงงาน 
                                   ในพ้ืนที่ 
   ๒)ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้า  การลงทุน  
   ๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลให้กับสินค้าและบริการในการค้าการลงทุน 
   ๔) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  การจัดกิจกรรมแบบ  
                                    New – Normal  เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
                                    เป็นต้น 
   ๕) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ๓  ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
กลยุทธ์จาก TOWS :  ๑) ส่งเสริมระบบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและบริการจากศักยภาพด้านโลจิสติกส์ 
                                   และเชื่อมโยงตลาดตามระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศ 
                                   เพ่ือนบ้านและจีน  

๒) ส่งเสริมการค้า การลงทุนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม  โดยสร้างความร่วมมือกับ 
    สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
๓) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ และ SME  รวมถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สอดคล้อง 
    กับโอกาสด้านธุรกิจ 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๔ 
 

๔) พัฒนาเส้นทางและความสะดวกระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองรอง 
๕) ยกระดับมาตรฐานด้านการอ านวยความสะดวกและระบบประสิทธิภาพด่วนการค้าชายแดน 
๖) พัฒนาเส้นเส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานให้มีความสะดวกและความปลอดภัย 
    เพ่ิมสูงขึ้น 
๗) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง  และโลจิสติกส์เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ :  การพัฒนาสังคม  สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคง 
 วัตถุประสงค์ :   ๑) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
   ๒) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
   ๓) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๔) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละท่ีลดลงของสัดส่วนหนี้ 
ต่อรายได้ 

ร้อยละ    ๕ ๕ 

๒) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ   ๓ ๓ ๓ 
๓) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครั้งและ
จ านวนผู้เสียชีวิตในเส้นทางเชือ่มโยง
กลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ    ๕ ๕ 

๔) ร้อยละของเครือข่ายด้านสังคม    
ในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหา      
ทางสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ     ๕ 

แนวทางการพัฒนา :  ๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
                                   และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒) ส่งเสริมเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                   ให้มั่นคง     

๓) ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
กลยุทธ์จาก TOWS :  ๑) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสู่การเป็นเมือง 
                                   ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนากับเพื่อนบ้านผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 
๓) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านสังคมตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน 
    ชุมชนที่น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชน 
๕) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ 
๖) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๕ 
 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  ๓.๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
  ๓.๓.๒ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายรวม 
  “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
  ตัวช้ีวัดรวม 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  จากปีที่ผ่านมา 
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  จากปีที่ผ่านมา 
 

  ๓.๓.๓ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นการ

พัฒนาที่ 
ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
๓ การทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
  ๓.๓.๔ วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรม 
                                    สู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
   ๒) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
   ๓) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ 
                                   ของตลาด 
   ๔) เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัมนธรรมประเพณี) 
   ๕) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖) เพ่ือให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
                                   มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๗) เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
                                   สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
                                   ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๖ 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ 

  “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก  ทางน้ า  และไฟฟ้า 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณ ี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

  ๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  

                                         เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
                     อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  ๑.๔.๓ เป้าประสงค์ 

๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่งถึง 
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
๗) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๗ 
 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่วัฒนธรรม  รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

  พันธกิจ 
๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก  ทางน้ า  และไฟฟ้า 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณ ี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

       เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่งถึง 
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
๗) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๒๐  กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

     เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 

      เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
                    อย่างสมดุลและย่ังยืน 

  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  การจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
                                     แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  กลยุทธ์ที่  ๓  การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน  และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่  ๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                ทรงเป็นประมุข  ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่  ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 

ตามท่ีได้ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ผม นายสมพร  ปัญญาสม  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบล
บ้านต้าย  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  บัดนี้ผมได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและพระ
ราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านต้ายเพ่ือให้สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านต้ายผู้ทรงเกียรติได้
รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลบ้านต้าย  นโยบายการบริหารเทศบาล
ต าบลบ้านต้ายได้มาจากผมและคณะได้ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนน าปัญหาเหล่านั้นมาก าหนดเป็น
นโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ  โปร่งใส เป็นธรรม น าพัฒนา ยึดประชาธิปไตย ไม่เผด็จการ มาใช้ในการบริหาร ตามที่
ได้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความ
ยืดหยุ่น และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบาย  ซึ่งจะได้ปรับปรุงนโยบาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และรายงานต่อสภาเทศบาลทราบในโอกาสต่อไป  

จุดมุ่งหมายของนโยบาย 
ประการที่หนึ่ง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน เสมอภาค เป็นธรรม โดยใช้

เทศบาลต าบลบ้านต้ายเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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ประการที่สอง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายและจิตใจดี มีอาชีพมั่นคง  และมีความปลอดภัย 

ประการที่สาม  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านต้ายเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี  เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ และ
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

 นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 
๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    จะจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงตลอดเวลา 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชน 
    เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  จัดหาพ้ืนที่ส าหรับค้าขายเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อบรม

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  ส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ  มุ่งพัฒนายกระดับ
รายได้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. นโยบายด้านการศึกษา 
    เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มุ่งการสร้างจริยธรรม สร้างความตระหนักในสิทธิ

และหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และด าเนินการให้การศึกษาเป็น
พ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดี โดยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษทางด้าน

ต่างๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งประชาชนได้ออกก าลังกายและพักผ่อนเพ่ือสุขภาพที่ดี  รณรงค์ป้องกันให้
ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรงที่อาจท าให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป  จัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นใจให้
ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขเพ่ืออาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลบ้านต้าย
และเป็นเทศบาลที่น่าอยู ่

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีการส่งเสริมอนามัยการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรค 

การฟ้ืนฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะส่งผลต่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านต้ายเป็นตลาดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย และจัดให้มีสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลบ้านต้าย เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้ายและใกล้เคียง 

๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
    เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการพัฒนา

ศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน จัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ  ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้
และสร้างเครือข่าย และความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
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๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 “โครงสร้างพื้นฐานครบครัน คุณภาพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง” 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         ๔. จัดให้มีและการบ ารุงรักษา  สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
๕. เพ่ือการจัดการศึกษา  และการสนับสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

         ๖. การสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการ  และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ   
    ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ยากจน 

         ๗. การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
        ๘. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        ๙. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัคร  และองค์กรเอกชน 
         ๑๐. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

  ๑๑. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
         ๑๒. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
         ๑๔. การจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
         ๑๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ๑๖. การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และประชาคม 
         ๑๗. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
         ๑๘. การจัดหาและพัฒนารายได ้
         ๑๙. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
         ๒๐. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 ๑. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
 ๒. ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๓. จ านวนสินค้าหรือบริการได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ 
 ๔. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
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 ๕. อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 
 ๗. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ 
 ๘. พัฒนาที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพ่ิมข้ึน 
 ๙. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

๑๐. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
๑๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน 
๑๒. อุดหนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
๑๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๑๔. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
๑๕. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
๑๖. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
๑๗. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ได้รับการ 
      ด าเนินการร้อยละ ๘๐ 
๑๘. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเมืองการปกครองเพ่ิมข้ึน 
๑๙. นักเรียนและสถานศึกษามีหลักสูตรสื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเพื่อใช้ในการจัด   
      การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
๒๐. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงของชาติให้กับประชาชนเพิ่มข้ึน 

 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ 
      ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
๒.๖ กลยุทธ์ 

๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๒. การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 

  ๓. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
  ๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

๕. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๕๒ 
 

  ๖. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
๘. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

  ๙. การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
  ๑๐. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

๑๑. การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   ๑๒. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๑๓. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑๔. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑๕. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  ๑๖. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  ๑๗. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
  ๑๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
      เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์จังหวัด
สกลนคร  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี  โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จ านวน  ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๒.๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ในยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๑  การส่งเสริม พัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 
  (๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารจัดการน้ า
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๕๓ 
 

  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   ในยุทธศาสตร์ที่ ๓       
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ๒.๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์   
ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า      
การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยว  ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านประเด็นการ
พัฒนาที่ ๓  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 
  (๔)  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ  และยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ๒.๘.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์   
ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๔  การพัฒนาสังคม สั่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (๔)  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางกาสรขับเคลื่อนส าคัญด้านที่ ๒   
การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑        
การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า     
ในสังคม 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 ๒.๘.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ        
อย่างสมดุลและย่ังยืน 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์   
ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่  ๔  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๔  การพัฒนาสังคม สั่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (๔)  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔         
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ๒.๘.๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
    (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์   
ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง   

(๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๕  การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ในประเด็นการ
พัฒนาที่ ๔  การพัฒนาสังคม สั่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (๔)  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒  แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและระเบียง
เศรษฐกิจ 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ในยุทธศาสตร์ที่ ๒       
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  และยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐  ปี 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 

๑๒ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

๒.ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม 

๓.ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได ้

๔.ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕.ยุทธศาสตรด์้าน
ความมั่นคง 

๖.ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ   
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

๘.ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม 

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

๑๐.ยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า 

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

พัฒนาเกษตรกรใหม้ีความ
เข้มแข็งและจดัหาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อการเกษตร 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว    
เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้เกิดการเรียนรูต้ลอด

ชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได ้

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู

อย่างยั่งยืน 

การคมนาคมและการขนส่งสะดวก 
มีระบบไฟฟ้า น้ าประปาดี และ

ทั่วถึง 

กลยุทธ์ ๑.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
๒.การพัฒนาแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 
๔.การส่งเสริมการฝึกอบรม
การประกอบอาชีพ 
๕.ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพการจดัการด้าน
การตลาด 
 
 

๑.การอนรุักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
๒.จัดใหม้ีและบ ารุงสถานที่
ท่องเที่ยว สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

๑.การจัดการศึกษาและสนับสนุน 
ส่งเสริมการศึกษา 
๒.การส่งเสริมและนันทนาการ 
๓.การสงเคราะห์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
๔.การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรค 
๕.การส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
๖.การส่งเสริมและการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน
อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน 

๑. การพัฒนาการจัดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
๒.การพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค 
๒.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๓.การบริการประชาชน 
๔.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การ
รณรงค์เรื่องยาเสพติด การทุจริต 
คอรัปชัน 
๕.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
๗.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๘.การจัดหาและพัฒนารายได้ 
 

๑.แผนงานอุตสาหกรรมฯ แผนงาน ๑.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
๒.แผนงานการศึกษา 
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๔. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 
 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสาธารณสุข 
๓.แผนงานงบกลาง 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
O 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานบริหารท่ัวไป 
๓.แผนงานรักษาความสงบฯ 
๔.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานบริหารท่ัวไป 
๓.แผนงานรักษาความสงบฯ 
๔.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
 

ผลผลติ/โครงการ รวม    โครงการ 
 

รวม    โครงการ 
 

รวม    โครงการ 
 

รวม    โครงการ รวม   โครงการ 

 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๕๗ 
 

พัฒนาเกษตรกรใหม้ีความ
เข้มแข็งและจดัหาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อการเกษตร 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว    
เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้เกิดการเรียนรูต้ลอด

ชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได ้

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟู

อย่างยั่งยืน 

การคมนาคมและการขนส่งสะดวก 
มีระบบไฟฟ้า น้ าประปาดี และ

ทั่วถึง 
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โครงสร้างพื้นฐานครบครัน คุณภาพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

   พันธกิจ 
จัดให้มีและบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ส งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 

ส งเสริมและการพัฒนา
การศึกษา่ศาสนา่
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส งเสริมและพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ส งเสริมและ
เสรมิสร้างการบรหิาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ส งเสริมการ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

เสรมิสร้างความรู้่
รักสามคัคี่และ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงของชาติ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์
๑.การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การพัฒนาการค้า
การลงทุนแลการ
ท่องเที่ยว 

๓. การพัฒนาทรัพยากร 
มนุฯย์เพื่อสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

๔. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดลุยั่งยืน 

๕..การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

วิสัยทัศน์ 
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กลยุทธ์ ๑.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
๒.การพัฒนาแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 
๔.การส่งเสริมการฝึกอบรม
การประกอบอาชีพ 
๕.ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพการจดัการด้าน
การตลาด 
 
 

๑.การอนรุักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
๒.จัดใหม้ีและบ ารุงสถานที่
ท่องเที่ยว สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

๑.การจัดการศึกษาและสนับสนุน 
ส่งเสริมการศึกษา 
๒.การส่งเสริมและนันทนาการ 
๓.การสงเคราะห์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
๔.การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันควบคุมโรค 
๕.การส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
๖.การส่งเสริมและการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน
อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน 

๑. การพัฒนาการจัดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
๒.การพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค 
๒.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๓.การบริการประชาชน 
๔.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การ
รณรงค์เรื่องยาเสพติด การทุจริต 
คอรัปชัน 
๕.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
๗.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๘.การจัดหาและพัฒนารายได้ 
 

แผนงาน ๑.แผนงานการเกษตร ๑.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
๒.แผนงานการศึกษา 
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๔. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 
 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสาธารณสุข 
๓.แผนงานงบกลาง 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
O 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานบริหารท่ัวไป 
๓.แผนงานรักษาความสงบฯ 
๔.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานบริหารท่ัวไป 
๓.แผนงานรักษาความสงบฯ 
๔.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
  ๑.  เป็นต าบลที่ห่างจากอ าเภอ  ๖  กิโลเมตร  มีเส้นทางหลักในการใช้คมนาคมขนส่งทางการ     
                         เกษตร  ศูนย์กลางการผลิตและส่งจ าหน่าย  เช่น  การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร 

๒.  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่สามารถพัฒนาท าเป็นระบบชลประทานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือท า 
                         การเกษตรในฤดูแล้งได้ 

๓.  มีกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและเสียสละ  เช่น  อปพร. ,อสม. , กลุ่มออมทรัพย์, กองทุน 
                          หมู่บ้าน 

๔.  มีพ้ืนที่ในการท านาเป็นจ านวนมาก  สามารถพัฒนาผลผลิตให้มากข้ึนได้  และมีพ้ืนที่ในการ 
                         ปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชที่ในการปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๕.  การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ  ประชาชนในต าบล  และผู้น าชุมชนเอาใจใส่ต่อการแก้ไข 
                         ปัญหา 
 ๖.  มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนการแปรรูปไม้ที่มีทักษะฝีมือ  ประสบการณ์  สามารถพัฒนาส่งเสริม      
                       เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้   
 ๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ๑. การพัฒนาด้านการเกษตรยังด าเนินการไม่ครบวงจร 

๒.  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า  ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 
๓.  ยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารท าให้ควบคุมการสร้างบ้านเรือนไม่ได้  ซึ่ง 

                          ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในที่ต่ า 
๔.  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของต าบลยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๕.  ประชาชนยังขาดเครื่องมือทุ่นแรงในการท าการเกษตร  หรือประกอบอาชีพอ่ืน 
๖.  วัยแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวอพยพสู่เมืองหลวงเพ่ือมุ่งขายแรงงาน 
๗.  การแปรรูปผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 

 ๓.โอกาส (O : Opportunity) 
  ๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการปลูกยางพาราในเขต   
                        ต าบลบ้านต้ายและพืชพลังงานทดแทน 

๒.  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน  การปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล  การทุจริต   
                         คอรัปชั่น  การปฏิรูปการศึกษา  กองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจนต่อเนื่อง  ท าให้การพัฒนาต าบลได้ผล        
                         และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๓.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ท าให้มีการสร้างรายได้ 
                         ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

๔.  ต าบลบ้านต้ายอยู่ติดเส้นทางคมนาคมเส้นหลักที่สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไป 
                         จ าหน่าย  สามารถพัฒนาการเป็นจุดศูนย์กลางการส่งออกได้ในระดับหนึ่ง 
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๕.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริม 
                         การเกษตรและการท่องเที่ยว 

๖.  กระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบล 
                         มากขึ้น 

๗.  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การศึกษาเรียนฟรี  ค่าตอบแทน อสม. 
๔.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

๑.  เศรษฐกิจโลกทรุดตัวอย่างรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.  การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่ตรงตามเป้าหมายท าให้การอบหนุนงบประมาณท้องถิ่นลดลง 
๓.  นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนเนื่องจากปัญหาการแตกแยกทางการเมือง 
๔.  เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงจากปัญหาความแตกแยกทางการเมือง 
๕.  ภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๖.  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมพูนมูลค่าสินค้าท าให้เกิดการแข่งขันรุนแรง 
๗.  กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลกระทบวัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
๘.  การเคลื่อนตัวของกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใกล้ต าบล  ส่งผลกระทบ 

                         ต่อร้านโชห่วยในพื้นท่ี 
   ๙.  ปัญหาโรคร้อนท าให้สภาวะอากาศเปลี่ยนไปส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติมากข้ึน 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  ๑.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
  ๑.๓ รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  ๑.๔ แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้ 
                มาตรฐาน 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๑ การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น          
                 พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
 ๒.๒ เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
  ๒.๓ ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
  ๓.๒ เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 ๔.๑ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
และขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
  ๔.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๖๑ 
 

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

  ๕.๒ ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
 ๗.๒ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ๗.๓ ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๖๒ 

 

ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร กองช่าง กองคลัง 

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ด้านด าเนินงานอ่ืน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษา
ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองคลัง 

 
 



          บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 

แผนพัฒนาพ้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เกษตรและอสุาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง   
    ๑.๑ แผนงาการเกษตร 

 
 
 

 
๑ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๒,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

 ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๒ 

 
 
 
 

๑๓,๑๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๓ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒๒ ๑๓,๑๒๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการท่องเท่ียว 
    ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

   ๑ 
   ๖ 

 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๖ 
 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๗ 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
   ๕๘๐,๐๐๐ 

 
 
- 
๗ 

 
 
- 

๔๘๐,๐๐๐        

 
 
- 
๖ 
 

 
 

- 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

 ๓ 
๓๒ 

 

 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 
รวม ๗   ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๗ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๖ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๕ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
   ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
   ๓.๓ แผนงานงบกลาง 
   ๓.๔ แผนงานการศึกษา 
   ๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
  ๓.๖แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

๒๕ 
๑๖ 
๓ 

๒๒ 
๔ 
 
- 

 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖,๕๐๓,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
 
 

๒๕ 
๑๖ 
๓ 

๒๒ 
๔ 
 

๑ 

 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖,๕๐๓,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

๒๕ 
๑๖ 
๓ 

๒๒ 
๔ 
 

๓ 

 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖,๕๐๓,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๕ 
๑๖ 
๓ 

๒๒ 
๔ 
 

๓ 
 

 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖,๕๐๓,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๕ 
๑๖ 
๓ 

๒๒ 
๔ 
 

๒ 

 
 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๖,๕๐๓,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒๕ 
๘๐ 
๑๕ 

๑๑๐ 
๒๐ 

 
๙ 

 
 
 

๘,๕๐๐,๐๐๐ 
๒,๙๖๐,๐๐๐ 
๖๑,๐๐๐,๐๐๐        
๓๒,๕๑๕,๐๐๐ 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗๐   ๒๑,๓๗๕,๐๐๐ ๗๑ ๒๑,๖๗๕,๐๐๐ ๗๓   ๒๓,๑๗๕,๐๐๐ ๗๓   ๒๒,๔๗๕,๐๐๐ ๗๒ ๒๒,๑๗๕,๐๐๐ ๓๕๙ ๑๑๐,๘๗๕,๐๐๐ 



          บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 

แผนพัฒนาพ้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๔.๒ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
   ๔.๓ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
   ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 
๑ 

 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕ 
๕ 
๒๕ 

 
๕ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๔๐  ๒๕,๘๐๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้น
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 
   ๕.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
   ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 
   ๕.๓ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
   ๕.๔ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

   ๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
   ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
   

๒๕ 
    ๑ 

๓ 
 

๑ 
 

๔๗ 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๑,๔๐๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๔,๒๕๐,๒๙๐ 
 
๑๘,๐๔๕,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒๕ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๔๓ 
 

๕ 

 
 
 
 

๑,๔๐๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๒,๙๔๔,๔๕๐ 
 

๒,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒๕ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๕๑ 
 

๑๓ 

 
 
 
 

๑,๔๐๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๙,๓๐๘,๗๕๐ 
 

๖,๖๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒๕ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๓๒ 
 

๑๒ 

 
 
 
 

๑,๔๐๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๑,๔๘๔,๗๙๐ 
 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๕ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๓๔ 
 

๒ 

 
 
 
 

๑,๔๐๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๗,๓๒๖,๒๖๕ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๒๕ 
๕ 
๑๕ 

 
๕ 
 

๒๐๗ 
 

๕๒ 

 
 
 
     

 ๗,๐๒๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐        

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
     

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๕,๓๑๔,๕๔๕ 
        

๓๓,๙๗๕,๙๐๐ 

รวม ๙๗ ๖๔,๒๒๐,๒๙๐ ๗๘ ๕๗,๖๗๙,๔๕๐ ๙๔ ๕๗,๘๕๓,๗๕๐ ๗๔ ๓๘,๙๐๙,๗๙๐ ๖๖ ๓๐,๒๕๑,๒๖๕ ๔๐๙ ๒๔๘,๙๑๔,๕๔๕ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘๓ ๙๔,๑๕๕,๒๙๐ ๑๖๘ ๙๐,๓๙๔,๔๕๐ ๑๙๓ ๙๔,๙๖๘,๗๕๐ ๑๖๖ ๖๙,๘๒๔,๗๙๐ ๑๕๕ ๖๐,๕๖๖,๒๖๕ ๘๖๕ ๔๐๙,๙๐๙,๕๔๕ 

 



             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน 

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาพ้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๑/๑ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑,๒๘๖,๓๐๐ ๑๑ ๒๔,๑๐๖,๖๐๐ ๘ ๑๑,๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๒,๙๔๒,๗๗๕ ๖๕ ๘๖,๓๙๕,๖๗๕ 

รวมท้ังสิ้น ๓๖ 
 

๔๑,๒๘๖,๓๐๐ ๑๑ ๒๔,๑๐๖,๖๐๐ ๘ ๑๑,๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๒,๙๔๒,๗๗๕ ๖๕ ๘๖,๓๙๕,๖๗๕ 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  การงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ 
 

โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน ้า 
ส้าหรับการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม 

จ้านวน  ๓  บ่อ - 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าส้าหรับ
การเกษตรได้อย่าง
พอเพียงและยั่งยืน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการประกอบ
อาชีพ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอก 
หนองหินลาด  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 

จ้านวน  ๑  แห่ง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

จ้านวน ๓ บ่อ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

จ้านวน ๔ บ่อ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ้านวน  ๓  บ่อ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน ้าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน ้าจากหนองค้าไร่ –  
ล้าห้วยตา้ย  หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

ตามระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน ้าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงหนองสระแดง  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อนและออก
ก้าลังกาย 

จ้านวน  ๑  แห่ง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก้าลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก้าลัง
กายมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกหนอง     
สระแดงดอนก้า 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน ้า
บริโภค และอุปโภค  

จ้านวน  ๔  ไร ่ - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าใช้ใช้อย่าง
เพียงพอและใช้ใน
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคและ
บริโภคในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ้านวน  ๓  บ่อ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน ้าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการการบริหาร
จัดการ ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดิน  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ใช้ประโยชน์
จากน ้าและดินสู่แปลง
เกษตร  ผสมผสานด้วย
การพึ่งพาตนเอง 

พื นที่ระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดิน 
ในเขตต้าบล 
บ้านต้าย  
ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนต้าบล
บ้านต้ายมีธนาคาร
น ้าใต้ดิน  ไว้ใช้
ประโยชน ์
ทั ง  ๗  หมู่บ้าน 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้
ให้ประชาชน และ
ใช้ประโยชน์จาก
น ้าและดินสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน
ด้วยการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

 

รวม จ านวน ๑๐  โครงการ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์  บริเวณ 
หนองค้าไร่  บ้านต้าย  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นสถานท่ี
พักผ่อน และออก
ก้าลังกาย ส้าหรับ
ประชาชนต้าบล 
บ้านต้าย และต้าบล
ใกล้เคียง 

-ติดตั งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ รอบ
หนองค้าไร ่
-ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีต
รอบหนองค้าไร ่
-ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
จ้านวน  ๔  หลัง 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนประชาชน
มีสถานท่ีพักผ่อน
และออกก้าลังกาย 

และส่งเสรมิแหล่ง
ท่องเที่ยวของชาว
ต้าบลบ้านต้าย 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตทีด่ี  
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ ์

 

กองช่าง 

 จ านวน  ๑  โครงการ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื อกลองยาว
เพื่อส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีในชุมชน   
หมู่ที ่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้
รักษา  และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว ้

จัดซื อกลองยาว - - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ้านวนกลองยาว 
ที่เพ่ิมขึ น 
  

ประชาชนได้
รักษา 
และสบืสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมไว ้

กอง 
การศึกษา 
  

๒ โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนได้
รักษาและ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว ้

ประชาชนในเขตต้าบล
บ้านต้าย 
จ้านวน ๒๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได ้
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เพิ่มขึ น 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษา 
  

๓ จัดซื อเครื่องดนตร ี
หมู่ที่  ๔  บ้านค้าบอน 
  

เพื่อส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรม 
ของชาวเทศบาล 

เครื่องดนตรีพื นบ้าน 
ประเภทต่างๆ 
  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จ้านวนเครื่อง 
ดนตรีที่เพิม่ขึ น 
  

เพื่อส่งเสริมสืบ
สานวัฒนธรรม 
ของชาวเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 
  

๔ โครงการจ้าลองหรือ
สาธิตงานประเพณี   
ฮีตสิบสอง 
  

เพื่อให้ประชาชนได้
รักษาและ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว ้

ประชาชนในเขตต้าบล
บ้านต้าย  จ้านวน 
๒๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ักษา
และ  สืบสาน
ประเพณ ี
  

ประชาชน 
ได้รักษา และ 
สืบสานประเพณ ี
วัฒนธรรมไว ้

กอง 
การศึกษา 
  

๕ อุดหนุนโครงการ
ประเพณี ลอยกระทงแก่
สภาวัฒนธรรมตา้บล
บ้านต้าย 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมองถิ่น 

ประชาชนในเขตต้าบล
บ้านต้าย 
จ้านวน ๒๐๐คน 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณ ี
เพิ่มขึ น 

ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการประเพณี   
แห่เทียนเข้าพรรษา 
แก่สภาวัฒนธรรมตา้บล   
บ้านต้าย 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 
จ้านวน  ๒๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนได ้
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ น 

ประชาชนได ้
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

๗ อุดหนุนโครงการ           
วันวิสาขบูชา 
ของ อปท. 
  

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 
จ้านวน  ๒๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรม 
ทางพระพุทธ ศาสนา 

กอง
การศึกษา 
  

๘ อุดหนุนโครงการสักการะ
หลวงพ่อองค์ด้า งามล ้า
ประเพณีชมของดีเมือง 
สว่างแดนดิน ให้แก่สภา
วัฒนธรรมอ้าเภอสว่าง 
แดนดิน 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
อ้าเภอสว่างแดนดิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนอ้าเภอ
สว่างแดนดิน ท่ีเข้า
ร่วมโครงการได้รับรู้ 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ปลูกจิตส้านึก 
รักบ้านเกิด 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ ได้รับความรู้ 
ประเพณีดั งเดมิของ
ชาวอีสาน เป็นที่ยึด
เหนี่ยวและศูนย์รวม
จิตใจ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของอ้าเภอ
สว่างแดนดินอีกทาง
หนึ่ง 

 

รวม ๘  โครงการ - - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว 

ศพค. ๓ แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนครอบครัว 
ที่มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ครอบครัวผู้ยากจน, ผู้มี
รายได้น้อยคณุภาพชีวิต
ดีขึ น 

กอง 
การศึกษา 

๒ จัดตั งศูนยส์ามวัยสายใย
รักครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

ศูนย์สามวยั   
จ้านวน ๑ ศูนย ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีศูนย์สามวัย 
เพิ่มขึ น 

มีศูนย์ส้าหรับส่งเสริม
กิจกรรมครอบครัว
อบอุ่น 

กอง 
การศึกษา 

๓ จัดกิจกรรมวันครอบครัว
และประกาศเกยีรติคณุ
ครอบครัวตัวอยา่ง 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว 

จ้านวน  ๕๐ 
ครอบครัว 
ในเขต ต.บ้านต้าย 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีความสมัพันธ์ใน
ครอบครัว 
เพิ่มขึ น 

ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการเข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เด็ก และเยาวชน 
ประมาณ ๑๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมเพิ่มขึ น 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๕ การสงเคราะหผ์ู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พ่ึง 
  

เพื่อให้การสงเคราะห์  
ผู้ยากจนและ       
ด้อยโอกาส 

ผู้ยากจน ยากไร ้
ในเขตต้าบลบ้านต้าย
ประมาณ  ๘๐  คน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผู้ยากจน ยากไร ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากจนไดร้ับการ
สงเคราะห ์

กอง
การศึกษา 

๖ จัดกิจกรรมในวันสตรี
สากล 
  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สตร ี
  

สตรี ในเขตต้าบล
บ้านต้ายประมาณ  
๓๐๐  คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรมีีศักยภาพ 
เพิ่มมากขึ น 

ชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของสตรีกับการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๗ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล
บ้านต้าย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ลดรายจ่ายและประหยดั
อดออม 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลบ้านต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการ
เพิ่มขึ น 
 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการ 
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 

๘ โครงการสานสายใย 
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย
และจัดกจิกรรม 
วันผู้สูงอาย ุ
  

เพื่อให้บุตรหลานได้แสดง
ความเคารพต่อผูสู้งอาย ุ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็ง และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุในเขตต้าบล
บ้านต้าย 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุตรหลาน 
ได้แสดง 
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุเพิม่ขึ น 

ชุมชนแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คณุ
ผู้สูงอาย ุ

กองการศึกษา 

๙ ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนการจัดการ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
คนพิการ 

เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการและเสริมสร้าง
ความสามารถของคน พิการ
ให้มีสภาพท่ีดีขึ น 

ผู้พิการในเขตต้าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการมี
คุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ น 
  

ผู้พิการได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั งทางร่างกาย 
และจิตใจคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กองการศึกษา 
  

๑๐ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ยากจน 
  

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจนให้
มีที่อยู่อาศัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ผู้ยากจนให้
ดีขึ น 

สร้าง/ซ่อมแซมบ้าน
จ้านวน ๓๐ หลัง 
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คนยากจนมีที่อยู ่
อาศัยท่ี
เหมาะสม 
  

ผู้ยากจนมีที่อยู่
อาศัยคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ น 
  

 กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑ ให้การสงเคราะห ์
เด็กในครอบครัวยากจน 
และด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และช่วยเหลือเด็กยากจน
และด้อยโอกาส 

เด็กในครอบครัว
ยากจนในต้าบล 
บ้านต้าย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

เด็กในครอบครัว
ยากจนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

 กอง
การศึกษา 

๑๒ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
และคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุผู้
พิการ 
  

ผู้สูงอายผุู้พิการ
ประมาณ ๓๐๐  คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้สูงอายผุู้พิการ
มีสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ผู้สูงอายผุู้พิการ
ได้รับการส่งเสรมิ
สวัสดิการในด้าน
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรีและครอบครัว 
  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและ
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต 
ต้าบลบ้านต้าย 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ลดปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิตการ
เป็นอยู่ของ 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา  

๑๔ โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื นฐาน   เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชน 

เพื่อน้าข้อมูล จปฐ.    
ที่จัดเก็บได้มาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนา
รายได้ของประชาชนใน
พื นที ่

ส้ารวจข้อมลูครบ
ครบทุกหลังคา
เรือน 
  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือนท่ีท้า
การส้ารวจ
เพิ่มขึ น 

น้าข้อมูลที่จัดเก็บ
ได้มาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
พัฒนารายได้ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

  
กองการศึกษา 

๑๕ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพต่างๆในการผลติ
สินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานเข้าสู่การแข่งขัน 

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพใน
การผลิตสินค้าและบริการ
ให้มีมาตรฐาน 
เข้าสู่การแข่งขัน 

จ้านวน  ๔  กลุ่ม 
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 
  

กลุ่มอาชีพผลติ
สินค้าและบริการ
สามารถแข่งขันใน 
ตลาดได ้

กองการศึกษา 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๖ จัดฝึกอบรมกลุม่อาชีพ
การออกแบบผลติภณัฑ ์ 
OTOP  เสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเพ่ิมทักษะการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เสริมการ
ท่องเที่ยว 

 จ้านวน ๑  กลุ่ม 
  
  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

กลุ่มอาชีพมีขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในตลาดได ้

กอง
การศึกษา 

๑๗ การส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชผักสวนครัว
ลดรายจ่ายในครัวเรือนสู้
ภัยเศรษฐกิจ 

เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
และส่งเสรมิแนวคิดการ
พึ่งพาตนเองในชุมชน 

ครัวเรือนในเขต
อปท. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
รายจ่ายลดลง 

  

ประชาชนมี
รายจ่ายในครัว 
เรือนลดลงมีการ
พึ่งพาตนเองมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

๑๘ ฝึกอบรมการท้าบัญชี
ครัวเรือน 
  

เพื่อส่งเสริมประชาชน 
ในการจัดท้าบัญชีครัวเรือน 

ครัวเรือนในเขต 
อปท. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีความรูเ้รื่องการ
ท้าบัญชีครัวเรือน 

ประชาชนรู้จักวาง
แผนการ 
ใช้จ่ายที่ดี 

กอง
การศึกษา 

๑๙ การส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มผลิตปุย๋อินทรีย์
ชีวภาพ 

เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ลดต้นทุนการผลิต 

ประชาขน/กลุ่ม
อาชีพ ๗ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ต้นทุนการผลิต 
ลดลง 

ปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและต้นทุน
การผลิตลดลง 

กอง
การศึกษา 

๒๐ การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  ๑  
ต้าบล ๑ ศูนย์การเรียนรู้ 
(หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

ศูนย์กลางระดับ
ต้าบล    ๑  ศูนย์ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีศูนย์เรยีนรู ้
เพิ่มขึ น 
  

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใน 
ชุมชน 
  

กอง
การศึกษา 

  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๑ โครงการขจดัความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมการ
ด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและแก้ปัญหา
ความยากจน 

จ้านวน ๑ 
โครงการ 
  
  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการด้ารงชีวิต 
ตามหลัก
เศรษฐกิจ 
พอเพียงมากขึ น 

ประชาชนใน
พื นที่ด้ารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

  
 

๒๒ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ในชุมชน 
  

เพื่อแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
การประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

ประชาชน 
ในเขตต้าบล 
บ้านต้าย 
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
อาชีพและราย 
ได้เพิ่มขึ น 

แก้ปัญหาการ
ว่างงานและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

๒๓ การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
  

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้และผลิต 
พืชปลอดสาร
ปลอดภัย 

เกษตรกร 
หมู่  ๑-๗ 
  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เกษตรกรม ี
ความรู้เพิ่มขึ น 

ปริมาณการผลติ
พืชปลอด
สารเคมีตกคา้ง
เพิ่มมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

๒๔ โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 
การด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้หลักการ
ด้าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนรู้หลัก 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ 
ที่ดีขึ น 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๕ โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความเดือดร้อนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต้าบลบา้นต้าย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  ส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชนต้าบล 
บ้านต้าย 

ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย  
ได้รับการช่วยเหลือ  
บรรเทาความ
เดือดร้อน และมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ น 

ประชาชนต้าบล
บ้านต้ายได้รับ
ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดียั่งยืน 

กองการศึกษา 

รวม ๒๕  โครงการ - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื นที ่(สปสช.) 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน สุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

สมทบกองทุนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม
การด้าเนินการ 
ของกองทุน         
๗ หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สมทบกองทุน 
สปสช. 
  

เสรมิสร้าง
สุขภาพและ
ป้องกันโรคและ
สร้างแผน
สุขภาพ 

ส้านักปลดั 

๒ โครงควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
  

เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ประชาชนในพื นท่ี
ต้าบลบ้านต้าย      
๗  หมู่บ้าน 

  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เพื่อให้สุนัขและ
แมวในพื นท่ีต้าบล
บ้านต้ายได้รับ
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ร้อย
ละ ๑๐๐ 

สามารถป้องกัน 
และลดความ
เสี่ยง 
ต่อการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าทั ง
ในคนและสตัว ์

ส้านักปลดั 
  
  
  
 

๓ โครงการส้ารวจข้อมลูจ้านวน 
สัตว์ และขึ นทะเบียนจา้นวน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามปณิธาน สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ 
ขึ นทะเบียนจ้านวนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธาน  สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัคราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนาร ี

สุนัขและแมว   
ในเขตต้าบล 
บ้านต้าย 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  
ของสุนัขและแมว  
ได้รับการขึ น
ทะเบียน 

สามารถลดความ
เสี่ยง  ในการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๔ โครงการขับเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปณิธาน 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี
ความรู้และรณรงค์ฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-สุนัข และ แมว  ใน
เขตต้าบลบ้านต้าย 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-ประชาชนได้รบัความรู้
ในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ -สุนัข และแมว 
ในเขตต้าบล 
บ้านต้าย 
-ประชาชน 
ในเขตต้าบล
บ้านต้าย 

สามารถป้องกันและ
ลดความเสีย่งต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  
ทั งในคน 
และสตัว ์

ส้านักปลดั 

๕ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
  
  

เพื่อก้าจัดลูกน ้ายุงลาย
ซึ่งเป็นพาหะของโรค
ไข้เลือดออกและ 
ลดการแพร่ระบาด 

คลอบคลมุพื นท่ีในเขต
เทศบาลตา้บลบ้าน
ต้าย ๗ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อัตราการป่วย 
การตาย 
ของโรคลดลง
จากพื นท่ี 
  

ประชาชนในพื นท่ี
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและ
แหล่งเพาะพันธ์ถูก
ก้าจัด 

ส้านักปลดั 

๖ โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาในชุมชน 

เพื่อก้ากับดูแลและ
ตรวจสอบ ให้ความรู้
ร้านอาหารและยา 
ร้านขายของช้า 

คลอบคลมุพื นท่ีในเขต
เทศบาลตา้บลบ้าน
ต้าย ๗ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้านอาหาร  
และยา ร้าน
ขายของช้า  

มีความรู้ความ 
ความเข้าใจ และเฝา้
ระวังด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส้านักปลดั 

๗ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

-เพื่อให้ความรู้ ในด้าน
เพศศึกษาแก่วัยรุ่น 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

วัยรุ่นในต้าบลบ้าน
ต้าย ทั ง ๗  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การตั งครรภ์    
ในวัยรุ่นลดลง  
ร้อยละ ๙๐ 

วัยรุ่นได้รับความรู้
เรื่องเพศศึกษา และ
ปัญหาการตั งครรภ์
ลดลง 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๘ โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ประชาชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  ประชาชนได้รบั
ความรู้ สร้างความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

ผู้น้าชุมชน   
ครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   
ครูที่รับผดิชอบ
งานอนามัย
โรงเรียน  และ
ประชาชนต้าบล
บ้านต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  ของ
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคตดิต่อ  
และไม่มีการระบาด
ของโรคในต้าบลบ้าน
ต้าย 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี       
มีความรู้ความเข้าใจ ภาคี
เครือข่ายและร่วมมือใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่ออย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ส้านักปลดั 

๙ โครงการ ก้าจดัพยาธ ิ
ใบไม้ในตับ ลดมะเร็ง 
ท่อน ้าดี วาระคน
อีสาน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน และลด
ความเสีย่งของการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้
ในตับ ลดมะเร็งท่อ
น ้าด ี

ประชาชน 
ในต้าบลบ้านตา้ยทั ง 
๗  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความเสีย่ง 
ของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ ลดมะเร็ง
ท่อน ้าลดลงร้อยละ 
๙๐ 

ประชาชนไดร้ับความรู้ 
และน้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน   
ให้สุขภาพดีแข็งแรง 

ส้านักปลดั 

๑๐ อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๑ บ้านต้าย 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ 
บ้านนาทม 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ 
บ้านนาคูณ 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๑๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ 
บ้านค้าบอน 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๑๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ 
บ้านค้าไชยวาน  (จ้านวน 
๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ 
บ้านดอนม่วงไข ่ 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๑๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๗  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
(จ้านวน ๓ โครงการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

รวม จ านวน  ๑๖  โครงการ - - ๕๙๒,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๓ แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗(บาท) ๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ การสงเคราะหเ์บี ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

ผู้สูงอาย ุ
ที่ขึ นทะเบียนแล้ว 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้สูงอาย ุ
ได้รับเบี ยยังชีพ
เพิ่มขึ น 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่าย ในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา  
 

๒ การสงเคราะหเ์บี ย 
ยังชีพผู้พิการ 
  

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี ย 
ยังชีพ 

ผู้พิการ 
ที่ขึ นทะเบียนแล้ว 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้พิการ 
ได้รับเบี ยยังชีพ 
เพิ่มขึ น 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่ายในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา 

๓ การสงเคราะหเ์บี ย 
ยังชีพผู้ติดเชื อเอดส ์
 

เพื่อให้ผู้ติดเชื อเอดส์
ได้รับเงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพ 

ผู้ติดเชื อเอดส ์ 
ที่ขึ นทะเบียนแล้ว  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ป่วย
เอดส ์
ได้รับเบี ยยังชีพ 
เพิ่มขึ น 

ผู้ติดเชื อได้รบัการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่าย ในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน ๓ โครงการ - - ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ สนับสนุนอาหาร
กลางวัน แก่เด็กนักเรยีน
โรงเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรยีน 
ในเขตเทศบาล 

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการและ
ขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนในเขต 
อปท.จ้านวน  ๕  
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน  ๓  แห่ง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วนมากขึ น 
  

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพครบ5หมู่ 
รับประทาน 

กอง
การศึกษา 

  

๒ สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)แก่เด็กนักเรยีน
โรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กในวัยเรยีน 
  
  

โรงเรียนในเขต 
อปท.จ้านวน  ๕  
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน ๓ แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน 
มีสุขภาพแข็งแรง 
เพิ่มขึ น 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมตาม
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

  

๓ จัดซื อวัสดุการศึกษา 
วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนแก่ ศพด. 

เพื่อให้ศูนย์เด็กฯมี
วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

จัดซื อสื่อการเรยีน
การสอนให้ ศพด. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศพด. มีสื่อ 
การเรยีน 
การสอนเพิ่มขึ น 

ศูนย์เด็กฯมีวัสดุ
สื่อการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

๔ จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
บุคลากรมีทักษะ
ประสบการณ์ความรู ้
คุณธรรมเจตคติทีด่ีใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
มีคุณธรรมและมเีจต
คติที่ดีในปฏิบัติ
หน้าท่ี 

บุคลากร 
ศูนย์เด็กเล็ก      
หมู่ ๔,๕,๗ 
  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ ์
และความรู้
เพิ่มขึ น 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมี
คุณธรรมและเจต
คติที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กอง
การศึกษา 

  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูบุคลากร 
ทางการศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ น 

การจัดการศึกษา 
ในศพด. มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ น 

กองการศึกษา 

๖ จัดท้าสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาและประดิษฐ์
ของเล่นพื นบ้านเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมีวัสดุ
สื่อสารเรียนรู้วิถีชีวิต
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

ศูนย์เด็กเล็ก    
หมู่ ๔,๕,๗ จ้านวน  
๑  โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีสื่อการเรียน 
การสอนเพิ่มขึ น 
  

เด็กมีการเรยีนรู ้
และมีพัฒนาการ 
ที่ดีขึ น 

กองการศึกษา 
  
  

๗ การประชุมผู้ปกครองเด็ก    
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และแก้ไขปญัหา
ร่วมกัน 
  

ผู้ปกครอง เทศบาล  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การท้างาน
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองและ
ศพด.มากขึ น 

 เกิดการ
ประสานงาน ที่ดี
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองกับศพด. 

กองการศึกษา 
  

๘ การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการแสดงออก  
ของเด็ก 

เด็ก เยาวชน 
จ้านวน  ๑๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กมีความกล้า
แสดงออกมากขึ น 

เด็ก เยาวชนได้กล้า
แสดงออก และเกดิ
การเรยีนรู้มากขึ น 

กองการศึกษา 

๙ โครงการน้าเด็กเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 
  

เพื่อให้เด็กมีทักษะใน
การเรยีนรู้และการ
แข่งขัน 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ต้าบลบ้านต้าย 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กได้เข้าร่วม
แข่งขันมากขึ น 

เด็กมีความรู้ มีทักษะ 
และความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กองการศึกษา 
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๐ สนับสนุนค่าหนังสือเรยีน
แก่เด็กนักเรยีน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีความพร้อม
ในการเรียนรู ้
ตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ้านวน  
๓  แห่ง 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรยีน 
มีความพร้อมในการ
เรียนรูม้ากขึ น 

กองการศึกษา 

๑๑ สนับสนุนค่าอุปกรณ ์
การเรยีนแก่เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัยตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ้านวน  
๓  แห่ง 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อุปกรณ์การเรียนได้
ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
  
  

๑๒ สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนแก่เด็กนักเรยีน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบ
นักเรียนท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ้านวน  
๓  แห่ง 
  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

 เด็กนักเรียนไดร้ับ
เครื่องแบบครบถ้วน 

กองการศึกษา 
  

๑๓ สนับสนุนค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนแก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
สติปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ้านวน  
๓  แห่ง 
  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรยีนมีความรู้  
ความสามารถ   
เกิดทักษะในการ
เรียนรูเ้พิ่มมากขึ น 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๔ โครงการเตรยีม
ความพร้อมการจัด
การศึกษาปฐมวัย
แบบ New normal 

เพื่อให้ครูและนักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคตดิต่อ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ทั ง ๓ 
แห่ง 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของครู
และนักเรียน  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อท่ีจะเกิดขึ น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อท่ีจะเกิดขึ น 

กอง
การศึกษา 

๑๕ โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ หรือ
ออฟไลน ์

เพื่อน้าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการสร้าง
คอร์สออนไลน์เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ทั ง ๓ 
แห่ง 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความรู้
ความเข้าใจถึงรูปแบบ
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์  
ทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

เด็กนักเรยีน และ
ผู้ปกครอง ไดร้ับความรู้
ความเข้าใจถึงรูปแบบ
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์ ที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

  
  

๑๖ โครงการจดัซื อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวงพร้อม
ติดตั ง (ศพด.ทั ง ๓
แห่ง) 
 

ส้าหรับติดตั ง ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
นักเรียน บุคลากรครู
และให้บริการแก่ผูม้า
ใช้บริการต่าง ๆ 

เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 
๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ้านวน ๑๐ 
เครื่อง 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ นักเรียน บุคลากรครู
และผูม้าใช้บริการ
ต่าง ๆ ได้ใช้ 

นักเรียน บุคลากรครูและ
ผู้มาใช้บริการต่างๆ ได้ใช้ 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๗ โครงการจดัซื อ
เครื่องเล่นสนาม 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีสนาม
เด็กเล่นส้าหรับออก
ก้าลังกายท่ีมีคณุภาพ
และเหมาะสมกับวัย 

๑.ชุดโยกเยกอูฐน ้าตาลท้าจาก
พลาสติก  จ้านวน  ๑  ตัว 
๒.ชุดโยกเยกกบเขียวท้าจาก
พลาสติก จา้นวน ๑ ตัว 
๓.ชุดโยกเยกรถยนต์ท้าจาก
พลาสติก  จ้านวน ๑ ตัว 
๔.ชุดโยกเยกรถตักท้าจากพลาสตกิ 
จ้านวน ๑ ตัว 
๕.ชุดโยกเยกยานอวกาศ 
ท้าจากพลาสติก จ้านวน ๑ ตัว 
๖. กระดานโยกเยกหมาน้อย 
ท้าจากพลาสติก จ้านวน ๑ ตัว 
๗.กระดานโยกเยกปลาวาฬท้าจาก
พลาสติก  จ้านวน ๑ ชุด 
๘.กระดานโยกเยกเปด็น้อยท้าจาก
พลาสติก  จ้านวน ๑ ชุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เพื่อให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มสีนามเด็ก
เล่นสา้หรับออก
ก้าลังกาย 

เพื่อให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มสีนามเด็ก
เล่นสา้หรับออก
ก้าลังกาย 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๘ โครงการติดตั ง
พัดลมโคจร 
 
 

-ส้าหรับติดตั ง  
ณ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  เพื่อ
นักเรียน บุคลากร
ครูและให้บริการ
แก่ผู้มาใช้บริการ
ต่าง ๆ 

- จัดซื อเป็นพัดลมโคจรตดิผนัง ๓ 
ใบพัด ขนาด ๑๖ นิ ว พร้อมติดตั งปรับ
แรงลมได้ ๓ ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา 
และหยดุส่ายมีขายทั่วไปตาม
ท้องตลาด 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียน บุคลากร
ครูและผู้มาใช้
บริการ สร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
ห้องเรียน 

มีการอ้านวยความ
สะดวก และสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
ห้องเรียน ส้าหรับ
นักเรียน บุคลากร
ครูและผู้มาใช้
บริการ  

กอง
การศึกษา 

๑๙ โครงการจดั
เครื่องกดน ้าเย็น-
ร้อน  
 

-ส้าหรับติดตั ง  
ณ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เพื่อ
นักเรียน บุคลากร
ครูและให้บริการ
แก่ผู้มาใช้บริการ
ต่าง ๆ 

- จัดซื อเป็นแบบตั งพื น ประเภท 
ถังคว่้า ขนาด ๒๐ ลติร มีหัวก๊อก   
จ่ายน ้า โดยเป็นน ้าร้อน ๑ หัว น ้าเย็น 
๑ หัว วัสดผุลติตัวตูด้้านหน้าท้าจาก
พลาสติกคุณภาพดีทนต่อการผุกรอ่น 
ระบบท้าความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ 
ต่้าสุด ๑๐ องศา ระบบท้าความรอ้น
ด้วยฮตีเตอรส์ูงสดุ ๘๕-๙๕ องศา 
รับประกันคณุภาพการใช้งานไม่นอ้ย
กว่า 1 ปี 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียน บุคลากร
ครูและผู้มาใช้
บริการตา่ง ๆ ไดม้ี
น ้าดื่มเพียงพอ 

มีน ้าดื่มให้แก่
นักเรียน บุคลากร
ครูและผู้มาใช้
บริการตา่ง ๆ  

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๐ โครงการจดัซื อ
ตู้เย็น 
 
 
 
 
 
 
 

ส้าหรับติดตั ง ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั ง ๓ แห่ง 

๑. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ 
ลูกบาศก์ฟุต มีช่องแช่แข็งแยกจาก
ช่องแช่เย็น ชนิดตู้ยืน มีฝาปิดสนิท 
๒.มีระบบละลายน ้าแข็งไดโ้ดย
อัตโนมัต ิ
๓. มีเทอรโ์มสตัต (Thermostat) 
ควบคุมความเย็น ปรับระดับความเย็น
ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ และตดัไฟโดย
อัตโนมัตเิมื่อความเย็นถึงระดับที่
ต้องการ 
๔. มีถาดท้าน ้าแข็ง และมีชั นวางของ
อย่างน้อย ๓ ชั น 
๕. ขาตู้เย็นเป็นพลาสติกแข็ง ท่ีมีความ
แข็งแรงทนทาน 
๖. มีเครื่องหมายประหยดัไฟ เบอร์ ๕ 
๗.ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮริตช์ 
 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗(บาท) ๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙(บาท) ๒๕๗๐(บาท) 

๒๑ โครงการติดตั ง
ผ้าม่านห้องเรียน
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนให้มี
ความสวยงาม
เหมาะสมและเอื อ
ต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ติดตั งผ้าม่านทุก
ห้องเรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการติดตั ง
ผ้าม่านทุก
ห้องเรียน 

-ห้องเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสม
และเอื อต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

๒๒ โครงการจดัซื อ
โต๊ะพร้อมเก้าอี 
อาหารส้าหรับ
เด็กปฐมวัย  
 

-ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
เด็กนักเรยีน ทั ง ๓  
ศูนย์ 

- โต๊ะอนุบาล 
พร้อมเก้าอี  
จ้านวน ๖ ตัว   

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เพื่อเด็กนักเรยีนได้
นั่งรับประทาน
อาหารอย่างถกู
ลักษณะคุณภาพ 

นักเรียน ได้นั่ง
รับประทานอาหาร
อย่างถูกลักษณะ
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

 รวม   ๒๒   โครงการ ๖,๕๐๓,๐๐๐ ๖,๕๐๓,๐๐๐ ๖,๕๐๓,๐๐๐ ๖,๕๐๓,๐๐๐ ๖,๕๐๓,๐๐๐    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ จดัซื อวัสดุกีฬา ส้าหรับ
หมู่บ้าน เพื่อฝึกซ้อมกีฬา 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ในการ
เล่นกีฬาและออกก้าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

อุปกรณ์กีฬา เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล  
ทั ง  ๗ หมู่บ้าน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอให้บริการ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ใน
การเล่นกีฬาและ
ออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

กองการศึกษา 
  

๒ โครงการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างหมู่บ้าน / ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
ออกก้าลังกายโดยการ
เล่นกีฬา 

กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป   
ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

๓ การแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป และ
บุคลากรเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ออกก้าลังกายโดยการ
เล่นกีฬา 

จัดการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน  ๑ 
ครั ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา  

กองการศึกษา 
  

๔ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
อปท.สัมพันธ์ 

เพื่อเช่ือความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. 
ใกล้เคียง 

จัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑ ครั ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน
พนักงาน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือ
ระหว่าง อปท. 

กองการศึกษา 

รวม จ านวน  ๔  โครงการ - - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
(บ่อประปา) หมู่ ๗ 
  

ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกก้าลัง
กาย 
  

จ้านวน ๑ แห่ง 
  
  

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ้านวน 
ครัวเรือน
ประชาชน 
มีสุขภาพด ี

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ที่ดี เยาวชน
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 
  
  

๒ โครงการปรับปรุง
สนามกีฬากลาง
บริเวณส้านักงาน
เทศบาลตา้บล 
บ้านต้าย 

เพื่อให้ประชาชนทั ง
ต้าบลได้มสีถานท่ี
ออกก้าลังกาย และ
เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
เกี่ยวกับการกีฬา
ส้าหรับเยาวชนของ
ต้าบลบ้านต้าย 

กว้าง   ๘๕  เมตร 
ยาว   ๙๒   เมตร 
ถมดินปรับระดับหนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร  พร้อมปลูกหญา้ 
และวางระบบระบายน ้า  ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณสนาม
กีฬา  ส่วนรายละเอียด 
อย่างอื่นก้าหนด 
ในแบบ 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมี
สถานท่ีออกก้าลัง 
และสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
เกี่ยวกับการกีฬาท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์การ
จัดกิจกรรมกีฬา 
และประชาชนมี
สุขภาพ  
พลานามัยที่
แข็งแรง  
สมบูรณ ์

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา พัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เพื่อใหใ้ห้เด็กพบ
หนทางแห่งการ
พัฒนาร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั ง  ๓  ศูนย์ ๆ ละ ๑  แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เด็กนักเรยีนได้เกิด
การพัฒนา
สติปัญญา ความ
สามัคคีในสังคม  

พัฒนาสติปัญญา
เกิดการเรียนรู้
สร้างความรัก  
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กองช่าง 

รวม จ านวน  ๓ โครงการ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

-เพื่อให้เป็นศูนย์กลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน  ในการรวบรวมข้อมลู
สถานะของภัยที่เกดิ  จ านวน
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบและ
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
-เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในขณะที่เกดิภัยต่างๆ 
-เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนในเขต
อ าเภอ 
สว่างแดนดิน 
มีศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

-ได้ใช้สถานท่ีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมการ
แก้ไขปัญหาในการ
ช่วยเหลือระชาชน 
-ใช้เป็นแหล่ง 
ข้อมูลค้นคว้า 
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยต่างๆ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน  ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการณรงค ์
คัดแยกขยะในชุมชน 
โดยกิจกรรม ๓R 
  

ให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทของขยะได้
อย่างถูกต้อง 
 

กลุ่มแกนน้าในการ
คัดแยกขยะจา้นวน   
๗๐  คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ  
ที่จะต้องน้าไป
ก้าจัดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ 

-ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
-มีชุมต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ 

ส้านักปลดั 
  
  
  
   

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการ “รักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 
  

เพื่อส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพื นท่ี
เทศบาลตา้บลบ้านต้าย
มีป่าไม้  และสตัว์น ้า
เพิ่มมากขึ น 

จัดโครงการเพื่อปลูก
ต้นไม้และปล่อย
พันธ์สัตว์น ้า  
ในต้าบลบ้านตา้ย 
  
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ้านวนต้นไม้และ
สัตว์น ้ามีจา้นวน
เพิ่มขึ น  

ต้าบลบ้านต้ายมี
ป่าไม้ และในน ้ามี
สัตว์น ้าท่ีอุดม
สมบูรณ ์

ส้านักปลดั 
  
  
  
  
  

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 
ทั งในระดับต้าบลและ
หมู่บ้าน  

 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันไฟป่า 
  
 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน  
ภายในต้าบลบ้าน
ต้าย และหมู่บ้าน
ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ้านวนของผู้เข้า
รับการอบรม 

 ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถน้าไปสู่
การปฏิบัตไิด ้

ส้านักปลดั 
  
  
    

๒ โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
ควบคุมไฟป่า 

-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
งดการจุดไฟเผาป่า 
-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากไฟป่า 

ประชาชนต้าบล
บ้านต้าย ทั ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม
รณรงค ์มีความรู้ 
เพิ่มมากขึ น 

ต้าบลบ้านต้าย มี    
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคมุ 
ไฟป่า 

ส้านักปลดั  

๓ โครงการสร้างเครือข่าย
การควบคุมไฟป่าแบบมี
ส่วนร่วม 

เพื่อให้เครือข่ายความ
ร่วมมือให้ปฏิบตัิการ
ควบคุมไฟป่าได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดตั ง
เครือข่าย จ้านวน 
๑ เครือข่าย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับความส้าเร็จ
ในการจัดตั ง
เครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เครือข่ายมีความ
พร้อมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าบน
พื นฐานการบูรณา
การการมสี่วนร่วม 

ส้านักปลดั  

๕ โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชน 

ประชาชนต าบล 
บ้านต้าย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการป้องกัน
อัคคีภัย 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน ๕  โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างและ
ติดตั งเตาเผาขยะพร้อม
อาคาร 

เพื่อบริหารจดัการ
ขยะให้ถูกวิธี   
ไม่เกดิผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

เตาเผาขยะ  ขนาด  
๓๐๐  กิโลกรัม/
ช่ัวโมง 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ประชาชนใน
ต้าบลบ้านต้าย 
ลดปัญหาการ
ก้าจัดขยะ 

เพื่อให้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ี
ความลากหลาย
ทางชีวภาพ 

กองช่าง 

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  
ผู้น้าชุมชน พนักงาน
พนักงานจ้าง 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสรมิให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
ผู้น้าชุมชน พนักงาน 
พนักงานจ้าง 
  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 

สามารถน้าความรู้
และประสบการณ ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับ
องค์กร ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส้านักปลดั 
  
  
  

๒ โครงการฝึกอบรม 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก่ประชาชน และ
พนักงานเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และการใช้สิทธิตาม
กฎหมายข้อมลู
ข่าวสาร 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ้านวนของผู้ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  

ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ส้านักปลดั 
  
  

  

๓ โครงการจดัท้าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
  

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ในท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนต้าบลบา้น
ต้าย ทั ง ๗ หมู่บ้าน 
  

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บภาษ ี
มีอัตราเพิม่ขึ น 
  

กองคลัง 
  
  

๔ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเคลื่อนที ่

เพื่อบริการในรูปแบบ
ต่างๆ และเพื่อ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน ในพื นท่ี 
จ้านวน ๒ ครั ง 
  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
บริการของ
เทศบาล 

ส้านักปลดั 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่
ในการจัดเก็บภาษ ี

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการจัดเก็บ
ภาษี 

ประชาชน ๗ 
หมู่บ้าน 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ 
จ้านวนเงินภาษ ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการให้บริการ 

  กองคลัง 
  
  

๖ โครงการจดัท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล 
  

เพื่ออ้านวยความสะดวก
และประชาสัมพันธร์วมทั ง
การรณรงค์ต่างๆ ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

ได้เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
  
  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน 
ที่ได้รับรู้ในการ 
ประชาสมัพันธ์ 
  

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการให้บริการ
และประชาสัมพันธ ์
รณรงค์ต่างๆ 

ส้านักปลดั 
  
  
  

๗ โครงการปกป้อง 
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
และการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่
เป็นศูนย์รวมทางจติใน
และความรักสามัคค ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ในพื นที่ 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในพื นท่ี 
  

ได้เสรมิสร้างความ 
สามัคคีให้กับประชาชน 
 

ส้านักปลดั 
  
  

๘ โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ
  

-เพื่อส่งเสรมิให้ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใน
พื นที่ต้าบล 
บ้านต้าย ๗ 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนในพื นท่ี 
  

ได้เสรมิสร้างความ
สามัคคมีีความรู้ความ
เข้าใจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส้านักปลดั 

๙ โครงการจดัท้าแผน
ชุมชนและจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จ้านวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครบคลมุต้าบล 
๗ หมู่บ้าน 
  

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทิศทางและเป้าหมาย
ของการพัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๐ โครงการรณรงค์
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความ ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ 

จ้านวน ๗ 
หมู่บ้าน 
  
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ 
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเป็นธรรม 
คุ้มค่าต่อเงินภาษี
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกันทุจริต
คอรัปช่ัน 
 

ส้านักปลดั 

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ให้กับประชาชน 
  
 

จ้านวน ๗ 
หมู่บ้าน 
  
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ 
จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับขอมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก ในด้านข้อมลู 
ข่าวสาร 

  
ส้านักปลดั 
  
  

๑๒ โครงการ /กิจกรรม  
แสดงถึงความส้านึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  ที่มีต่อ 
พสกนิกรชาวไทย 
  

เพื่อให้ประชาชนส้านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช           

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ผู้น้าชุมชน 
ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ต้าบลบ้านต้าย 
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช        

เป็นศูนย์รวมใจ และ
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช    

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
สนับสนุนการจัดการ
เลือกตั ง  สว. สส. 
สจ. และสมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

-เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 
ให้ประชาชนไดร้ับทราบถึง
การเลือกตั ง 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและการ
ด้าเนินการจัดการเลือกตั ง
เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตร ี

-ประชาชนได้ทราบ 
และ 
มีความรู้ในการ
เลือกตั ง 
-มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน  
มาใช้สิทธิเลือกตั ง 

-ประชาชน 
มีความรู้  
ความเข้าใจถึงการ
เลือกตั งมากขึ น 
-มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั ง
มากขึ น 

ส้านักปลดั 

๑๔ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการมสี่วนร่วม 
-เพื่อให้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
ชุมชน 

สัดส่วนประชาคม   
ผู้น้าชุมชน  ตัวแทน
ประชาชน  ประชาชน
ที่สนใจ   
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สัดส่วนประชาคม   
ผู้น้าชุมชน   
ตัวแทนประชาชน  
ประชาชนท่ีสนใจ 
  

สัดส่วนประชาคม   
ผู้น้าชุมชน  ตัวแทน
ประชาชน  ประชาชน
ที่สนใจไดร้ับความรู ้
ความเข้าใจ ในการมี
ส่วนร่วม พร้อมเสนอ
ปัญหาความต้องการ    

ส้านักปลดั 

๑๕  โครงการ  
 Big Cleaning Day 

เพือ่ให้ต้าบลบ้านต้าย 
สะอาด  น่ามอง มีความ
สามัคคี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นา้ชุมชน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บริเวณ ภายนอก-
ภายใน ส้านักงาน
เทศบาล มีความ
สะอาดเรียบร้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

บริเวณ ภายนอก-
ภายใน ส้านักงาน
เทศบาล มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๖ โครงการร่วมกัน 
ท้าความด ี 
(จิตอาสา) 

-เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น้าชุมชน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนต้าบลบา้นต้าย ได้
ร่วมกันท้าความด ีในวัน
ส้าคัญ 

ทั งใน และนอก 
เขตเทศบาลต้าบล 
บ้านต้าย  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นา้ชุมชน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนต้าบล 
บ้านต้ายได้ร่วมกันท้า
ความด ี

มีจิตสา้นึกในการ
ท้าความดี  และได้
พัฒนาบ้านเมือง
ให้สะอาดน่าอยู ่
 

ส้านักปลดั 

๑๗  โครงการ ๕ ส. เพื่อให้พนักงานข้าราชการ 
พนักงานจ้างเทศบาลต้าบล
บ้านต้าย ร่วมกันท้าความ
สะอาด บริเวณส้านักงาน 
โต๊ะ ตูเ้อกสาร ฯลฯ  

ส้านักงาน โต๊ะ ตู้
เอกสาร ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ร่วมกันท้า
ความสะอาด บริเวณ
ส้านักงาน โต๊ะ ตู้
เอกสาร ฯลฯ 

บริเวณส้านักงาน 
โต๊ะ ตูเ้อกสาร 
ฯลฯ สะอาด    
น่ามอง  

ส้านักปลดั 

๑๘ อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการรวบรวมข้อมลูสถานะ
ภัย ผลกระทบ ปัญหาต่างๆ  
รวมถึงการประสานงาน 
เพือ่ให้เกิดความรวดเร็ว  
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ้าเภอ
สว่างแดนดิน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ประชาชนในเขตอ้าเภอ
สว่างแดนดิน มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการ
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

-ใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
-ใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่เกดิ
จากภัยต่างๆ 

ส้านักปลดั 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๙ อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ้าเภอสว่างแดนดิน 
เพื่อให้บริการแกผู่้
บริจาคโลหิตในพื นท่ี
อ้าเภอสว่างแดนดิน 

เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตมี
ร่างกายที่พร้อมในการ
บริจาคโลหิต 

ความพร้อมของ
ร่างกายของผู้บริจาค
โลหิต 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้บริจาคโลหิต 
ในพื นที่อ้าเภอ
สว่างแดนดิน  
  

ผู้บริจาคโลหิตมสีุขภาพ
ร่างกายที่พร้อมกับการ
บริจาคโลหิตมากขึ น  

ส้านักปลดั 

๒๐  อุดหนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จ 
  

เพื่อให้ราษฎรข้าราชการ  
พ่อค้า  ประชาชนท่ัวไป  
ได้แสดงความจงรัก ภักดี
ต่อสถาบันระมหากษตัริย ์

ความจงรักภักด ี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ราษฎรข้าราชการ  
พ่อค้า  ระชาชน
ทั่วไป 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
เกิดความจงรักภักดี  และ
ปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติให้คงอยู่ต่อไป 

ส้านักปลดั 

๒๑ อุดหนุนโครงการขอรับ 
การสนับสนุนการจดั
งานรัฐพิธี 

เพื่อให้ประชาชน  
เยาวชนแสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

อุดหนุน อปท.  
ในการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสส้าคญั 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดงานรัฐพิธี 
  

 ประชาชนทุกหมู่เหลา่มี
จิตส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส้านักปลดั 

๒๓ การปรับปรุง  ดูแล 
รักษา  การจัดท้าแผน
ที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
จัดเก็บภาษ ี

ประชาชน ๗ 
หมู่บ้าน 
  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ 
จ้านวนเงินภาษ ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการให้บริการ 

  กองคลัง 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๔ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต้าบล  
พนักงานจ้างในเขต
พื นที่ ได้เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้าง  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เขาร่วมโครงการ 
มีความรูเ้พิ่มขึ น 
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู ้
ทีได้มาพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ น 

ส้านักปลดั 
 

๒๕ โครงการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
(พอ.สธ.) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ และเพื่อ
จัดท้าฐานข้อมูล 
พร้อมทั งสนับสนุน
การสร้างเครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนในเขต
ต้าบลบ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนในต้าบล
บ้านต้าย มีความรู้ 
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนไดร้ับ 
ความรู้ และสามารถ
จัดท้าฐานข้อมูล 
พร้อมทั งสนับสนุน
การสร้างเครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

รวม จ านวน  ๒๕  โครงการ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
  
  
  
  

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
และให้การบริการ 
ประชาชนด้าน
การแพทย์ที่ได ้
มาตรฐาน 
  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
กู้ชีพและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องได้มีความรู้
และพัฒนาทักษะใน
การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
จ้านวน ๓๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได ้
รับความช่วยเหลือ 
อย่างปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 
  
  

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพมี
ความรู้ทักษะตาม
หลักวิชาการ 
และช่วยเหลือ
ประชาชน 
อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 
  
  
  
  
  

รวม จ านวน ๑ โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม 
หรือฝึกทบทวนสมาชิก 
อปพร. 
  
  
  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้ความรู้ ทักษะ
ในการสนับสนุนกา้ลัง 
เช่น การรักษา     
ความสงบการช่วยเหลือ     
สาธารณภัยฯลฯ 

ฝึกอบรมให้ความรู้  
 ๕๐ คน 
  
  
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนของผู้ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  

การด้าเนินกิจกรรม
ตามอ้านาจหน้าที่ 
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพ    
มากขึ น 

ส้านักปลดั 
  
  
  

๒ โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัยใน
พื นที่ต้าบลเช่น วาตภยั 
อุทกภัย ภัยแล้งอัคคภีัย 
ภัยหนาว ฯลฯ 

เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อน 
ของประชาชนใน
พื นที ่๗  หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๗ หมู่บ้าน 
คลอบคลมุพื นท่ี 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอและ
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล 

เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ 

จ้านวน  ๒ ครั ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน ๒  ครั ง 
คลอบคลมุพื นท่ี 

ลดการสูญเสยี 
ชีวิตทรัพย์สินจาก
อุบัติเหต ุ

ส้านักปลดั 

 รวม  ๓  โครงการ - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
  

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องโทษยาเสพติดแก่
เด็ก เยาวชนประชาชน 
ตลอดจนมาตรการ 
การป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเสีย่ง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื นท่ี 
๑๐๐  คน 
  
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดความเสีย่งลด
จ้านวนผู้เสพให้
หมดหายไปจาก
พื นที ่

ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจให้
ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงเพื่อไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด 

ส้านักปลดั 
  
  
  

รวม ๑  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก
ทางหลวงหมายเลข ๒๒  ถึง
โรงเรียนชาวนา  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- ๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้วัด
ประสิทธิทางด้านทิศใต้  
หน้าบ้านนางทองใบ- 
บ้านนายสุบิน อ้าไพ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๓  เมตร 
ยาว   ๗๐    เมตร 
ลึก    ๐.๑๕ เมตร 

- - - 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

(๓๕ เมตร) 
๑๒๐,๐๐๐ 
(๓๕ เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
มุมก้าแพงวัดป่านาคณูด้าน
ทิศตะวันออก- 
บ้านค้าบอน  (หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว  ๒๙๐  เมตร 
ลึก  ๐.๑๕  เมตร 

- - ๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ถนนศาลาประชาสันติ  
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
 

- ๒๗๖,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต  ซอยน ้าแซบ  
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๒๗๗  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๑๐๘  ตารางเมตร 

- - - - ๔๒๑,๐๔๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต  
ซอยร่วมใจพัฒนา  
บ้านต้าย  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว   ๒๕๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๐๓๒  ตารางเมตร 

- - - ๓๙๒,๑๖๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต บ้านต้าย  
หมู่ที่ ๑ - ค้าปลาฝา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๓๒๓  เมตรหนา 
๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๒๙๒  ตารางเมตร 

- - - ๔๙๐,๙๖๐  ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างที่กั น
ดินพังทลายด้านทิศใต้
ของถนนหนองค้าไร่ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้อย่างปลอดภัย
และมีแหล่งน ้าใช้เพื่อ
การเกษตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร 
สูง   ๓.๐๐  เมตร 
ยาว   ๑๑๐  เมตร 

- - - ๖๖๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ้านวน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมี
แหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีถนน
ใช้อย่างปลอดภัย
และแหล่งน ้าใช้
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้าย หมู่ ๑ ไปบ้าน
ค้าประฝา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

- ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐
(๗๕๐ เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตะวันลบัฟ้า หน้าบ้าน
หมอเทพวารี ร่างกาย ถึง
บ้านนางสมัย ทองค้าศร ี
บ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๑๒๒  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๘๘  ตารางเมตร 

๓๔๑,๖๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าโรงเรียนชาวนา ไป
บ้านค้าไชยวาน 
บ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว  ๒,๖๗๐  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๓,๕๕๐  ตารางเมตร 

- ๙,๓๔๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ ซ่อมแซมรางระบายน า้  
หมู่ที ่๑ 
 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว  ๒๓๒ เมตร 
ลึก ๐.๓๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายผิวถนน 
หนองค้าไร่ ทางทิศตะวันตก 
จากบ้าน ผอ.ดาวเรือง  
ทองเลิศ ถึงหน้าบ้านนาย
เกรียงศักดิ์ กางบุญเรือง 
บ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๓   เมตร 
ยาว  ๑๓๑  เมตร 
 

๒๗๕,๑๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ท่อระบายน ้า  หน้าบ้าน 
นายสมควร  จันทร์ม่วง  
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ท่อระบายน ้า Ø 
๐.๖๐   ยาว  ๑๐๐  
เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 
 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้จากแยก
ตลาดน้อยถึงล้าห้วยต้าย   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๓๐ เมตร 

- - ๑๓๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่ไม่มีน ้าท่วมขัง 

ครัวเรือนของ
ประชาชนไม่มีน า้
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๖ โครงการวางท่อ 
ระบายน ้า จากวดัป่า
ประสิทธ์ิสามัคคี- 
หนองค้าไร่ หมู่ที ่๑ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

จ้านวนบ่อพัก ๒ บ่อ
กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๒๒๕ เมตร 
 

- - - ๕๖๒,๕๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๗ โครงการวางท่อจากบ้าน 
ผอ.ดาว-นายวิชัย  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อขนาดเส้นผา่น
ศูนย์กลาง ๑๐๐  เมตร 
๗๔ ท่อน 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากบ้านนาทม หมู่ที่ ๒– 
โคกส้าราญ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
ไหล่ทางแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีตข้างละ ๑ เมตร 

๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในโรงเรียน 
บ้านนาทม   หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑๐๐  เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง  ข้างละ
๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยอรุณ ๔   
บ้านนาทม  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕  เมตร 
ยาว  ๖๗๒   เมตร หนา  
๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓,๓๖๐  ตารางเมตร 

- - ๑,๒๗๖,๘๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๑ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยอรุณ ๓  บ้านนาทม 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว  ๒๗๒  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑,๓๖๐  ตารางเมตร 

- - ๕๑๖,๘๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยแดงมณี ๑   
บ้านนาทม  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๑๙๕  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๙๗๕  ตารางเมตร 

- - - ๓๗๐,๕๐๐ - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการจดัตั งศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านนาทม  
บริเวณประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

จ้านวน  ๑  แห่ง - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - -  มี ศพด. จ้านวน  
๑  แห่ง  

เด็กมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
ดีขึ น 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างบ้านนายมนตรี 
แก้วกาหลง-บ้านนางแดง  
พรรณขาบ  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๓๐  เมตร 
ลึก   ๐.๔๐ เมตร 

- - ๔๖๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพ 
ใกล้ประปา  บ้านนาทม   
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีฝึกอาชีพ 

ศูนย์ฝึกอาชีพ  จ้านวน  
๑  ศูนย ์

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ มีศูนย์ฝึกอาชีพ
เพิ่มขึ น 

ประชาชนได้
ฝึกอาชีพเพิ่ม
มากขึ น 

กองช่าง 

๒๖ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยแดงมณี ๓  
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตรยาว 
๒๔๐   เมตรหนา  
๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐  ตารางเมตร 

- - - ๔๕๖,๐๐๐ - 
  

ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายประดิษฐ์ ถึงหนอง
สระแดง บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐   เมตร
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - 
  

ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายประดิษฐ์ ถึง
บ้านเปือย  บ้านนาทม  
หมู่ที ่๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว  ๘๕๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔,๒๕๐  ตารางเมตร 

- ๒,๙๗๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก
บ้านนายธนวัฒน์  ถึงถนน
นิตโย บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๓๖๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
 

- - ๑,๐๐๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
แยกบ้านโคกสา้ราญ  ถึง
สามแยกบ้านนายสมาน   
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว  ๑,๔๙๐  เมตร 
หนา  ๐.๒๐ เมตร 
 

- - ๒,๙๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๓๑ โครงการปรับปรุงถนน 
หน้าบ้านนายประมวล   
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว   ๗๗  เมตร 
 

- ๒๑๕,๖๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ หน้าบ้าน 
นายอดุลย์ ถึง นางนาง   
ปาหนองโป่ง  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อป้องกันปัญหาการเกดิ
น ้าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๔๔๖ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 
 

- ๘๘๒,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าแบบแรงดึง ต่อจาก
รางเดิมที่บ้านนายประเสริฐ  
ชุมแสง- สี่แยกท่ีดินนายเส็ง  
สีลา- ฮ่องส้าเร่   หมู่ที่ ๒ 

เพื่อป้องกันปัญหาการเกดิ
น ้าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก  
จ้านวน  ๘  บ่อ 
กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๙๕๐ เมตร 
หนา ๐.๕๘  เมตร 

- - - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน า้
ท่วมขัง 
 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้หมู่ที่ ๒ จาก
บ้านนายบุญเรือง  วงศรีแก้ว-
สามแยกบ้านนายประดิษฐ์  
กางบุญเรือง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อป้องกันปัญหาการเกดิ
น ้าท่วม 

กว้าง  ๐.๖๐  
เมตร 
ยาว  ๒๖๐    
เมตร 
 

- - ๗๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน า้
ท่วมขัง 
 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิรส์    
ข้ามห้วยก้านเหลือง)  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

บล็อกคอนเวิรส์        
กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑๗ เมตร           
สูง   ๓  เมตร 
 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ หมู่ที่ ๒   
จากบ้านนายทูล  ถึงบ้าน
นางสกล  ทิพโสภา  

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว   ๒๗๕ เมตร 
ลึก   ๐.๕๘ เมตร 

- - - - ๕๖๒,๖๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๗ โครงการวางท่อระบายน ้า 
๖๐  จากบ้านนายบุญเรือง  
วงศรีแก้ว ถึงบ้านนาย
ประดิษฐ์ กางบุญเรือง    
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒  

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว  ๒๖๖ เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

๖๖๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๓๘ โครงการวางท่อระบายน ้า 
สามแยกจากร้านคาราโอเกะ 
ถึงหนองสระแดง   
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้า  จากบ้านนาย
สมควร ถึงบ้านนายมาตร  
ทุมวัน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว  ๒๖๒ เมตร  
พร้อมบ่อพัก ๓ 
บ่อ 

- ๖๕๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านนายบัวศร ี–  
สามแยกดงไร่ – บ้านค้าบอน 
-นานางจันทร์  จดจ้า   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี
ถนนส้าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๙๕๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
๔๑ โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน ้า  บ้านนายอ่วม ถึง  
รางระบายน า้เก่า  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๔๒ โครงการซ่อมแซม 
ฝายน ้าล้นห้วยก้านเหลือง  
บ้านาทม  หมู่ที่ ๒ 
 
 

เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ซ่อมแซมห้วย
ก้านเหลือง  จ้านวน  
๑  แห่ง 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชน  มีน ้าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

มีแหล่งน ้าไว้ใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างสะพาน    
ข้ามห้วยก้านเหลือง  
บ้านนาทม  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร  
ยาว   ๒๐  เมตร            
 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบุญท้า  บ้านนาคูณ  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี
ถนนส้าหรับการคมนาคม
ที่สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง    ๕ เมตร 
ยาว ๑๘๐ เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๙๐๐  เมตร 

- - ๔๙๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๕ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ถนนแก้วน ้าค้า 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี
ถนนส้าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง     ๔  เมตร 
ยาว   ๒๒๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๘๘๐ ตารางเมตร 

๓๓๔,๔๐๐ - - -  ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๔๖ โครงการซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านนาคูณ – ค้าบอนและ
ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว ๑,๕๕๘ เมตร 
ไหล่ทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตข้างละ ๑ เมตร 

- ๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
๙๑๘,๔๒๐ 

(๔๑๘  เมตร) 
๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยสว่าง  บ้านนาคูณ   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๑๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๐๐  ตารางเมตร 

๑๕๒,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๙ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยเวชภัณฑ์   
บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๑๐๒  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๐๔  ตารางเมตร 

๑๕๕,๐๔๐ 
 
 

- - -  ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากบ้านนายดวง
จันทร์-นานายไพรัช    
บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕      เมตร 
ยาว  ๑,๒๘๐  เมตร 
 

๕๕๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕๑ โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายไสว หมู่ที่ ๓ 
-บ้านต้าย   หมู่ที่ ๑   
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว    ๑๓๐   เมตร 
 

๓๑๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากทางเข้าไป
โรงสี-ประปาหมู่บา้น  
ซอยประปา หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔        เมตร 
ยาว   ๒๖๐    เมตร 
 

๑๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร่างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางเข้าโรงสีชุมชน  
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ช่วงที่ ๑ กว้าง  ๓  เมตร 
ยาว   ๑๗๔    เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว   ๑๔๕    เมตร 

๗๗๑,๔๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓   
ดงไร่ เช่ือมถนน 
ค้าไชยวาน–หนองย่างชิ น  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๗๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕๕ โครงการเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ –
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๒,๗๓๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
 

- ๖,๔๕๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางวงเดือน –
ข้างบ้านนายสุนา 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔        เมตร 
ยาว   ๑๘๐    เมตร 
 

- ๕๐๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากบ้านนายสุนา 
ถึงบ้านนางวงเดือน 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔        เมตร 
ยาว   ๑๘๐    เมตร 
 

๒๘๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง เส้นโรงกลึง – บ้าน
นายดวงจันทร ์ ถึงสาม
แยกโนนโพธ์ิ 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔     เมตร 
ยาว   ๑,๖๗๐   เมตร 
 

- ๒,๖๗๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
สายวัดป่า 
บ้านนาคูณ–บ้านคา้บอน 
บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง    ๔     เมตร 
ยาว   ๒,๐๐๐   เมตร 
 

- - ๕,๖๐๐,๐๐๐  - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้า (บ้านอ.วิรตัน์–
หนองค้าไร่)  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 

- - ๓๔๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

๖๑ โครงการขุดลอกรางระบายน ้า 
หน้าบ้านนายประเสริฐ ถึง
บ้านนางจ๋า  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ระยะทาง ๔๐๐  เมตร - - - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๒ โครงการลอกท่อระบายน า้
(นายพฒุ)  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ระยะทาง ๕๐๐  เมตร - - - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  ถนน 
แก้วน ้าค้า จากหน้าบ้านนาย
รณกรณ์  อันยะบาล บ้านนา
คูณ หมู่ที่ ๓ –หนองค้าไร่  
ช่วงที่ ๑ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก ๒  บ่อ 
กว้าง   ๐.๔๕  เมตร 
ยาว    ๑๐๓   เมตร 
ลึก     ๐.๔๕  เมตร   

- - - - ๔๐๘,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๖๔ ซ่อมแซมรางระบายน า้  
บ้านนาคูณ  หมู่ที ่๓ 
 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

กว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว  ๓๕๔ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๕ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  ถนน 
แก้วน ้าค้า  จากหน้าบ้าน
นายรณกรณ์  หมู่ที่ ๓ –
หนองค้าไร่ ช่วงที่ ๒ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก ๓  บ่อ 
กว้าง   ๐.๕๘  เมตร  
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        
ช่วงที่ ๑ ยาว ๙๔ เมตร 
ช่วงที่ ๒ ยาว ๖๐ เมตร 

- - - ๓๑๙,๖๐๐ 
(๙๔ เมตร) 

๒๐๔,๐๐๐ 

(๖๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 
๖๖ โครงการซ่อมแซมระบบ

ประปา เพื่อการอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน ้า
ใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน และ 
เพื่อการเกษตร 

เป่าล้างบ่อบาดาล 
ซ่อมแซมระบบประปา 
จ้านวน ๓ บ่อ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าใช้ใช้อย่าง
เพียงพอและ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้
 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน  บริเวณทิศเหนือ 
หนองค้าไร่  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน ้าใช้อย่างพอเพียง
ทุกครัวเรือน และเพื่อ
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒,๔๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าใช้ใช้อย่าง
เพียงพอและ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๖๘ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ถนนประชาร่วมใจ  
บ้านค้าบอน หมู่ที่  ๔ 
(ช่วงที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๕  เมตร 
ยาว  ๓๙๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๙๙๐  ตารางเมตร 

- - - - ๗๕๖,๒๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๙ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงอาคารที่
ช้ารุด 

ศาลาประชาคม   
๑ แห่ง 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสถานท่ี
ทีป่ระชุมมสีภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประชุม 

กองช่าง 

๗๐ โครงการการปรับปรุงถนน
ลูกรังทางเข้าหนองค้าบอน  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๑๓๕  เมตร 
 

- ๕๒,๐๐๐ - -  ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

๗๑ โครงการซ่อมสร้างถนนแอล
ฟัลต์ติก 
คอนกรีต   
ถนนราษฏร์บ้ารุง  
บ้านค้าบอน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕  เมตร 
ยาว   ๒๓๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๑๙๐  ตารางเมตร 

- - - - ๔๕๒,๒๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
แสนหินไปหนองค้าบอน 
(ต่อเนื่องโครงการ ๕ 
ล้าน)   หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔ เมตร 
ยาว ๑,๑๔๖ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

- ๓๗,๒๔๐ 

(๒๘๐ เมตร) 
๓๗,๒๔๐

(๒๘๐ เมตร) 
๔๐,๗๐๐

(๓๐๖ เมตร) 
๓๗,๒๔๐ 

(๒๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
แยกค้าบอน  
หมู่ที่ ๔  ถึงค้าสะอาด   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ระยะทาง  
๕๐๐  เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากแยกถนน 
อบจ. หมู่ที่ ๔ – 
ค้าปลาฝา   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายสมัย- 
นานางสุนา หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๕ เมตร 
 

- ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  จากแยกถนน 
อบจ. –นานายหนูดี   
ศรีจันทร์  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง     ๓    เมตร 
ยาว    ๘๒๐   เมตร 
 

- - - ๔๑๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๗๗ โครงการซ่อมซมถนน

ลูกรัง จากหน้าบ้าน 
นายสุบรรณ  พละสญู- 
นานายหนูคร  สลีารักษ์  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕    เมตร 
ยาว  ๘๐๐   เมตร 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๗๘ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านค้าบอน หมู่ที่ ๔ – 
บ้านนาดอกไม ้

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง      ๖ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนา     ๒๐  เมตร 
 

 ๓๗๙,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  เพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๙ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
บ้านนาคูณ –บ้านค้าบอน  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง      ๖  เมตร            
ยาว ๑,๔๐๐  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๘,๔๐๐ ตารางเมตร 

- ๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๘๐ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
ถนนสาย สน.ถ ๒๓-๐๐๑ 
บ้านหนองย่างชิ น – บ้านนา
ดินจี ่

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๖   เมตร 
ยาว ๑,๕๕๘ เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
 

- - - ๙๗๙,๓๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากหนองค้าบอน- 
นานายประจักษ์ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๒๙๕   เมตร 
หนา๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๖๖๐,๘๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสวนยางนางนารี –  
สวนนางโสภา  แสงจันทร์  
บ้านค้าบอน  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑,๓๕๐ เมตร 
 

๔,๗๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในโรงเรียน 
บ้านค้าสะแนน  
บ้านค้าบอน  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑,๓๕๐ เมตร 
 

๘๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๘๔ โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากนานายสมาน –แยกโรงสี 
(ถนนรอบหนองค้าบอน)  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง    ๓   เมตร 
ยาว   ๑๔๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๒๕๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากนานางนลินี 
พิมพ์นน – โคกหนองขาม 
นานายดาภา กงซุย หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๒,๒๓๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๕,๕๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก แยกบ้านนางชุติมน 
 รินทะไชย –แยกบ้านนายเชวง 
มาละอินทร์  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว  ๑๐๘  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- - - ๒๕๙,๒๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
ถนนหน้าเมรุวดัป่าค้าบอน-บ้าน
นางธิดา นามอาชา หมู่ที่ ๔ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

รางระบายน า้ ๐.๖๐ 
เมตร ยาว  ๑๖๘   
เมตร  พร้อมบ่อพัก
จ้านวน ๒ บ่อ      

- - ๓๗๖,๖๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๘๘ โครงการขยายท่อ
ประปาภายในหมู่บ้าน  
(บา้นนายอุทัยถึงบ้าน
นายถาวร หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน ้าใช้อย่างพอเพียง
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  
๕๐๐  เมตร 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า  จากบ้านนาง
ถมยา ดีสิงห์บญุ – สี่แยก
ร้านสาธติ หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

รางระบายน า้ ๐.๖๐ เมตร  
ยาว  ๒๕๘   เมตร 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน ๔ บ่อ    
งานรื อคอนกรีต ๒ จดุ 
 จุดที่ ๑ กว้าง ๑ เมตร  
ยาว ๕ เมตร วางท่อ ๐.๔๐ 
เมตร  จ้านวน  ๗ ท่อน 
จุดที่ ๒ กว้าง ๑ เมตร  
ยาว ๔ เมตร  วางท่อ ๐.๔๐ 
เมตร  จ้านวน๖ ท่อน 

- - - - ๖๕๖,๖๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๙๐ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า  ถนนสายัณต์  
หน้าบ้านนายสญัญา- 
สี่แยกศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก   
จ้านวน  ๔  บ่อ 
กว้าง ๐.๕๘ เมตร  
ยาว  ๔๕๕   เมตร 
ลึก   ๐.๖๐  เมตร        

๘๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙๑ โครงการเสรมิผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ถนนประชาร่วมใจ  
ช่วงที่ ๑  บ้านค้าบอน  
หมู่ที่  ๔  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๔๗๓ เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
 

- ๘๙๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอนุสรณส์ถาน–ป่าช้า 
โคกน้อย  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง     ๕ เมตร 
ยาว  ๔๔๘  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(๒๒๔ เมตร) 
๗๐๐,๐๐๐ 

(๒๒๔ เมตร) 
- - ร้อยละหรือจ้านวน

ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๓ โครงการปรับปรุงถนน     
ซอยวิทยุ-โคกหนองขาม
และกลับมาทะล ุ
หนองค้าพอก  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว ๓,๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากสามแยก
หนองหินลาด  ถึงก้าแพง
วัดป่าสีพนม หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๖๕๐ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- ๓๐๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโรงเรียน ๒ –  
บ้านนายสงคราม  
สมครามมะล ิ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว  ๕๐๐   เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

๙๖ โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยพัฒนา ๑ – ทุ่งนา 
กลับมาถึงทางหลวงชนบท
หนองย่างชิ น-บ้านนาดินจี่   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๓    เมตร 
ยาว  ๗๔๐   เมตร 
 

- - - ๓๗๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๗ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยวิทยุ ๑  
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๒๕๖  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
 

๓๘๙,๑๒๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๘ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยคลองน ้า  
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕
(ช่วงที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๑๐๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
 

๑๖๔,๑๖๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙๙ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยคลองน ้า 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 
(ช่วงที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 กว้าง    ๖  เมตร 
ยาว  ๙๘  เมตร  
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
 

๒๒๓,๔๔๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนประชาราษฎร์  
ตลอดสาย หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว  ๖๑๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๘๔,๐๐๐ 

(๑๖๐ เมตร) 
- ร้อยละหรือจ้านวน

ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมใจ ๒– 
โรงน ้าสว่างทิพย ์หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว ๑๒๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๒๘๐,๘๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหน้าวัดชัยชนะวราราม  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๓๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๗๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
พัฒนา-หนองหินลาด  บ้าน
ค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว ๗๓๕   เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๔๓๒,๐๐๐ 
(๑๘๐ เมตร) 

๔๓๒,๐๐๐ 
(๑๘๐ เมตร) 

๔๖๘,๐๐๐ 
(๑๙๕ เมตร) 

๔๓๒,๐๐๐ 
((๑๘๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
๑๐๔ โครงการปรับปรุงถนน  จาก

ซอยหน้าวัด-สวนปาล์มพ่อ
ทองพูน  บานช่ืน   
ไปบ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ – 
บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๓    เมตร 
ยาว ๗๗๔    เมตร 
 

๓๘๗,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอนุบาล ๒ หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๙๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๑๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองน ้า  หมูที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว ๑๑๗  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๓๒๗,๖๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน  
ค้าไชยวาน บ้านค้าไชยวาน   
หมู่ที่ ๕ –นาดอกไม้ หมู่ที่ ๖ 
ต.บงใต้ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๒,๔๔๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๒๙๑,๐๐๐ 

(๑๐๕ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายบุญชู –หนองหินลาด  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
โรงสีนายสมพร ปัญญาสม 
ถึงสามแยกหนองคอกหมู  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบศาลาประชาคม  
พร้อมรั วรอบ  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีศาลา
ประชาคม สา้หรับการ
บริการประชาชน และมี
ความปลอดภัยในทรัพยส์ิน
ของหมู่บ้าน 

กว้าง  ๒  เมตร 
ยาว  ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน มีความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
และปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้บริการ
และปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ – 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว 
๑,๒๕๐ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

- - ๑,๗๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนชนบท-ฮ่องเม็ก 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง ๕๐ เมตร 
 

- - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นบ้านแมค่้าพอง ถึงบ้าน
พ่อเล้ เทเวลา   
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 
 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ทิศตะวันออกมุมโรงเรียน 
ถึงหนองค้าพอก 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว  
๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๑,๑๒๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านแม่สมัย บุรวตัร ถึง
นานางนิตยา พรหมแก้ว 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว  
๔๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๑,๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเพื่อการเกษตร  
(ข้างลานรับซื อยางพารา) 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พื นที่ ๑  
๒๗.๕๐ x ๓๕.๗๐ เมตร 
พื นที่ ๒  
๔๘.๗๐ x ๓๕.๗๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๒๒,๗๗๕ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา เพื่อการอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้อย่างพอเพียง 
ทุกครัวเรือน และ 
เพื่อการเกษตร 

เป่าล้างบ่อบาดาล 
ซ่อมแซมระบบประปา 
จ้านวน ๓ บ่อ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน ้าใช้ใช้อย่าง
เพียงพอและ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อใช้ใน
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างร่องน ้า 
สามแยกถนนบญุธรรม ถึง
โรงสีนายสมพร ปัญญาสม 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  ๘๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างร่องน ้า 
จากบ้านนายบุญชู พงศักดิ์  
ถึงบ้านนายสมพร 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

รางระบายน า้  
Ø ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร  

- ๑,๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 
๑๒๐ โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน า้  จากบ้าน 
นายบุญเพ็ง –นางนิตยา  
หมู่ที่ ๕ (ถนน รพ.สต.) 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๒๘๐ เมตร 
ลึก  ๐.๕๘ เมตร 

๕๘๒,๘๐๐ 
 

- - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๒๑ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ ถนนอนุบาล ๑  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๑๗ เมตร 
ลึก  ๐.๕๘ เมตร 

๒๔๑,๕๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  ซอยคลองน ้า 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ยาว ๑๑๗ เมตร - - ๒๙๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 
๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน 

เพื่อการเกษตร   
จากหน้าโรงเรียน  
ถึงล้าห้วยยาง  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว ๓๖๐ เมตร 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๒๔ โครงการวางท่อระบายน ้า 
ขนาดใหญ่  ริมถนนชนบท
บ้านหนองย่างชิ น – 
บ้านนาดินจี่   จากบ้าน 
นางส้าราญ แก่นท้าว – 
นานายวิชัย  คุณรู้  และ
จากบ้านนายประกอบ  
นามโคตร-บ้านนายบญุชู 
พลศักดิ์  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความสะดวกในการ 
ใช้ประโยชน์จาก 
หนองค้าบอน 

ก่อสร้างบ่อพัก   
จ้านวน  ๕  บ่อ   
ยาว ๘๔๐ เมตร 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้ประโยชน์จาก
หนองค้าบอน 

กองช่าง 

๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
จากนานายพรชัย  ถึง 
นานายบุญเพ็ง  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า
ขนาดใหญ่ ในล้าห้วย
ก้านเหลือง  ระหว่าง 
นานายชาลี สุวรรณกิจ  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และใช้ใน
การเกษตร 

ฝายชะลอน ้าถาวร 
กว้าง  ๑๐ เมตร 
สูง   ๐.๗๗ เมตร 
ลึก  ๒      เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของประชาชนมี
น ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และ
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากสวนนายพงษ์ศักดิ์  
พรมร้อยโพธ์ิ ถึงนานายชา
ลี สุวรรณกิจ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐  เมตร 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากบ้านนางถนอม   
บุญนาค ถึงล้าห้วย
ก้านเหลือง  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน  
แอลฟัสตต์ิกคอนกรีต 
จากแยกถนนนิตโย ถึงบ้าน
นายค้าตา มาละอิน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 
 

๒,๐๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัดป่าอัมพวัน- 
ห้วยก้านเหลือง  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ 

(๓๐๐ เมตร) 
๓๖๐,๐๐๐ 

(๓๐๐ 
เมตร) 

ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง เพื่อการเกษตร  
จากนานายพรชัย- 
นานายบุญเพ็ง  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
 

๒๖๔,๗๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓๒ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ซอยกลาง ช่วงที่ ๒   
บ้านดอนม่วงไข ่หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๓๙๙  เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

๙๔๗,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓๓ โครงการจดัซื อเครื่อง 
ออกก้าลังกายกลางแจ้ง   
ตั งบริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพทีด่ี  แข็งแรง 
สมบูรณ ์
 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  สมบูรณ์  

ประชาชนมีเครื่อง
ออกก้าลังกาย 
ที่ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
๑๓๔ โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน า้ ทางเข้า
หมู่บ้านดอนม่วงไข่  
หน้าบ้านนางราตรี  
แก้วสมสิน ถึงบ้าน 
นายพุทธ ทุมวงค์  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ยาว  ๕๐  เมตร ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓๕ โครงการวางท่อระบายน ้า
ซอยชายทุ่ง  
บ้านดอนม่วงไข ่ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

วางท่อขนาด ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร  
พร้อมบ่อพักส้าเร็จรูป 
จ้านวน ๖๕ บ่อ  

๑,๓๘๐,๓๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 

๑๓๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนข้างวัดท่าวารี   
หมู่ที่ ๗  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 

๔,๗๖๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓๗ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต   
ซอยร่วมใจพัฒนา  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 กว้าง  ๔  เมตร 
 ยาว ๘๔  เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

๑๒๗,๖๘๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้ประชาชน
ในการประกอบ
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

กว้าง  ๖  เมตร 
ยาว  ๑๐  เมตร 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีศาลาประชาคมที่
มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การประชุม หรือจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านต้ายใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ ๗ -วัดท่าวาร ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว ๒,๐๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างตลาด 
ชุมชุม  พื นที่ กศน.ต้าบล
บ้านต้าย หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
การเกษตร และมีรายได้
เพิ่มขึ น  

๑๕ x ๖๓ เมตร 
๓๓ x ๖๐ เมตร 

๖๖,๖๐๐ - - - - ร้อยละประชาชน 
มีแหล่งจ้าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร และ 
มีรายได้เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้า 
และมรีายได้
เพิ่มขึ น  

กองช่าง 

๑๔๑ โครงการปรับภูมิทัศนร์อบ
หนองสระแดง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
ออกก้าลังกาย  

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของประชาชน
มีสถานท่ีพักผ่อน ออก
ก้าลังกาย เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ  

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนจากหนองสระแดง 
ถึงวัดท่าวารีวราราม  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๕    เมตร 
ยาว ๑,๙๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๖,๘๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔๓ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ จากสนาม
กีฬา  ลงหนองสระแดง  
หมู่ที่ ๗   

เพื่อป้องกันปัญหาการเกดิ
น ้าท่วม 

วางท่อระบายน ้า  
Ø ๐.๖๐  
ยาว  ๑๔๐  เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๔๔ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ 
ใกล้สนามกีฬา  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ ในด้าน
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว  ๕๐ เมตร 

๕๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
ลานเอนกประสงค์เพิม่
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์ ในด้าน
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๔๕ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้ หมู่ ๗ 
 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

กว้าง  ๐.๕๘ เมตร 
ยาว    ๖๙  เมตร 
ลึก   ๐.๖๐ เมตร 

- - - ๙๗,๕๐๐ 
 

- ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

๑๔๖ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  จากบ้าน 
นายณรงค์ ทุมไมล์ ถึง 
บ้านนายห้า  สมมาตร   
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๑๒   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- ๒๒๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 

๑๔๗ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า  ภายในหมู่บ้านจากบ้าน
แม่ข้า-สี่แยกบ้านแมส่ิน ยกไว้ 
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๓๕   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- - ๒๗๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๔๘ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้ จากบ้าน 
นายเคน-บ้านนายถาวร 
หมู่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ยาว    ๑๐๖  เมตร 
 

- 
 

- ๒๖๕,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๔๙ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ จากบ้าน
นายณรงค์-บ้านนางติม๋  
หมู่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ราง   ๐.๖๐ เมตร 
ยาว   ๑๗๕  เมตร 
 

- 
 

- - ๔๓๗,๕๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 
๑๕๐ โครงการซ่อมแซมฝาปิด

บ่อพักรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม 
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

จ้านวน ๖ จุด ๖๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

ไม่เกดิปัญหา 
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๕๑ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้ ซอยร่วมใจ
พัฒนา หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๕๒ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  จาก 
บ้านนายรังสรรค์– 
หนองสระแดง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหา 
การเกิดน ้าท่วม 

ระยะทาง  ๕๐๐  
เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๕๓ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้  
ภายในหมู่บ้าน  
จากบ้านนายคงฤทธ์ิ- 
บ้านนางหนูสิน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

บ่อพัก   ๒  บ่อ 
กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๕๐   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๕๔ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน า้  
ภายในหมู่บ้าน  
จากบ้านนายคงฤทธ์ิ- 
บ้านนางหนูสิน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

บ่อพัก   ๒  บ่อ 
กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๕๐   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไมม่ี
น ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๕๕ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ 
จากบ้านนายแสวง- 
วัดท่าวารี  หมู่ที่ ๗   

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ยาว   ๑๙๐   เมตร 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๕๖ งานออกแบบ 
และปรับปรุง  รับรอง 
แบบงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ใช่งานอาคารหรือ
ประเภทโครงสร้าง 

เพื่อให้สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาล มีความมั่นคง
แข็งแรง 

โครงการก่อสร้าง 
ตามเทศบญัญัต ิ
ทุกโครงการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลบ้าน
ต้ายทุกโครงการ 

 

สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลมคีวาม
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

๑๕๗ งานออกแบบ 
และปรับปรุง  รับรอง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ประเภทโครงสร้าง 

เพื่อให้สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาล มีความมั่นคง
แข็งแรง 

โครงการก่อสร้าง 
ตามเทศบญัญัต ิ
ทุกโครงการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลบ้าน
ต้าย 

ทุกโครงการ 

สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลมคีวาม
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐(บาท) 

๑๕๘ โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้พึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
จ้านวน  ๑  แห่ง 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเพิม่ขึ น 

มีแหล่งการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้พึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

๑๕๙ โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมห้องน ้าหลัง
เดิมเป็นห้องเก็บ
พัสด ุ

เพื่อมีท่ีเก็บพัสดุ
ส้านักงาน อย่างเป็น
ระบบ  ป้องกันการ
สูญหายของทรัพย์สิน 

ปรับปรุง  และต่อ
เติมอาคาร  
จ้านวน  ๑  หลัง 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารเก็บพัสดุ
เพิ่มขึ น 

มีที่เก็บพัสดุอยา่ง
เป็นระบบ และ
ป้องกันการสูญหาย 

กองช่าง 

๑๖๐ โครงการซ่อมแซม 
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ๓ ศูนย ์

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ศพด. ๓ แห่ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศพด. ไดร้ับการ
ซ่อมแซม ๓ แห่ง 

มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๖๑ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ ศูนย ์

เพื่อความปลอดภัย 
ของเด็กและ
บรรยากาศที่ดีการ
เรียนการสอน 

ศพด. ๓ แห่ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศพด. ไดร้ับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ๓ แห่ง 

มีความปลอดภัย 
ของเด็กและ
บรรยากาศที่ดีการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

 รวม  ๑๖๑  โครงการ ๔๕,๖๓๐,๕๙๐ ๕๒,๙๔๔,๔๕๐ ๔๙,๓๐๘,๗๕๐ ๓๑,๔๘๔,๗๙๐ ๒๗,๓๒๖,๒๖๕    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ต่อจาก
โรงเรียนชาวนาหมู่ที่ ๑ –
บ้านค้าไชยวาน   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ยาว  ๑,๑๖๐  เมตร - - - ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 
 
 

 
๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อการเกษตร   จาก 
หมู่ที่ ๑ – ค้าปลาฝา  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๒  
กิโลเมตร 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 
 
 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากนา
นางอิน ถึงนานายสุริยา 
หมู่ทอง บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๒๘๐ 
เมตร 

- ๑,๙๔๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 
– หนองสระแดงดอนก้า 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

๑  กิโลเมตร - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากนาแม่เหง้า หมู่ที่ ๒–     
บ้านเปลือย     

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

๑  กิโลเมตร - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน     

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

จ้านวน  ๑๐  จุด - - ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  จากนา 
นางเหง่า  พงษาก้านตง – 
บ้านนายจรญู  ธนกิจ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๑๐๐ 
เมตร 

- ๓๘๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๘ โครงการติดตั งกระจกโค้ง
ทางแยกจุดบ้านนาย
พิทักษ์ และทางแยก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
และลดอุบัติเหต ุ

จ้านวน  ๖ จุด - - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
ลดอุบัตเิหตุ อาชญากรรม 

จ้านวน  ๑๕ จุด ๗๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน
นายประดิษฐ์ ถึงหนอง 
สระแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน
นายประดิษฐ์ ถึงบ้านเปือย  
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  จากนา 
นางเหง่า  พงษาก้านตง – 
บ้านนายจรญู  ธนกิจ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๑๐๐ 
เมตร 

- ๓๘๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๓ โครงการติดตั งกระจกโค้ง
ทางแยกจุดบ้านนาย
พิทักษ์ และทางแยก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
และลดอุบัติเหต ุ

จ้านวน  ๖ จุด - - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
ลดอุบัตเิหตุ อาชญากรรม 

จ้านวน  ๑๕ จุด ๗๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๕ โครงการจดัท้าป้ายจราจร  
ตามสี่แยกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ้านวน   ๖ จุด - ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายลา้ดวน  
ศรีเป้า  ถึงบ้านค้าไชยวาน  
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
รอบหนองค้าไร่  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๔๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๖  จุด 

- - ๔๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
จากนานายคณู  หมู่ที่ ๓ –
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๒,๕๐๐ 
เมตร 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  จาก
บ้านนายบัวศรี ถึงดงไร่ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ 
เมตร 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๒๐ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๑๐ จุด ๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน ซอยโรงสี  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๒๑๐ เมตร 
 

๒๑๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน  
ซอยบ้านนายอดลุย์   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๔๐๐ เมตร 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๓ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง   
รอบหนองค้าไร ่
  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

ระยะทาง  ๒๘๐ 
เมตร 

๒๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๔ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  
หน้าบ้านนางรัตนา–นางหวานจิต 
ทุมไมล์ –หน้าบ้านนางบุญเลิศ – 
นางบู่ พิมพ์แก้ว และนายเฉลียว 
พันธ์สนิท หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๒  จุด ๑๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๕ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  จากวัดป่าค้าบอน – 
นานางนลินี พิมพ์นนท์  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๓ จุด ๑๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  ถนน อบจ. – 
นานายดาภา กงซุย (โคกหนอง
ขาม)  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 
๒,๒๓๐ เมตร 

๒,๒๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  บ้านนายสมัย 
วิเศษทรัพย์ – นานางสุนา  
ศิริบุตร   หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร
ได ้

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่าง จากวัดป่าบ้าน 
ค้าบอน–นานายบุญกี่  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ้านวน  ๔  จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่าง จากบ้านนาย
วัฒนา–บ้านนายไกรวลัย์ หมู่ที่ 
๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ้านวน  ๔  จุด 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  จากบ้าน
นายสมัย  ถึงทุ่งนานายกิตติ 
(ถนนค้าบอน ถึงค้าสะอาด) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร
ได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่้า  (สวนนายใส –  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ -  ร้อยละหรือจ้านวน               
ครัวเรือนประชาชน        
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร บ้านนายบุญกี่ 
– นานายบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการ 
เกษตรได ้

กองช่าง 
 

 
 

 
๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อการเกษตร จากบ้าน 
นายบุญกี่ (ถนนอบจ.)  ถึง
โคกหนองขาม  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 
และเพื่อการ 
เกษตรได ้

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
แรงต่้า จากบ้านนายบญุกี่ –
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการ 
เกษตรได ้

กองช่าง 
 
 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้านนาย
อ้านวย ถึงที่นานายสัญชัย   
ศิริบุตร (ถนนสายัญต์) 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่้า จากบ้านนายดาวเรือง  
ถึงที่นานายสมพร  ปัญญาสม 
(ซอยจามจุรี - โรงเรียนชาวนา 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๓  
กิโลเมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
จากบ้านค้าไชยวาน-หนองหิน
ลาด หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง  ๒ 
กิโลเมตร 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จาก
มุมโรงเรียน-บ้านนายสงคราม 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน 
นายบุญถม ปกป้อง–  
หนองหินลาด  หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๒,๘๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  
จากบ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 
ถึงบ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  
๑,๒๕๐ เมตร 

๑,๒๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๔๑ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน-ทางไปโคกน้อย 
(ท่ีพักสงฆ์) หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ้านวน  ๓๐ จุด 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
จากสามแยกบ้านนายเอด็  
วัดไชยสงค์ ถึงวัดป่าศรีพนม  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากนานายเพชร 
วัดไชยสงค์ ถึงนานายค้าพัน   
บุรวัตร   หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  
จากหน้าบ้านพ่อแอม ถึงบ้าน
พ่อไสว ภูคองจิตร  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๑๐๐ 
เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน  
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากแยกสวน
นายพงษ์ศักดิ์ พรมร้อยโพธิ์ ถึง
นานายทองแดง พรมร้อยโพธ์ิ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 
๓  กิโลเมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
สัญจรได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ลดอุบัตเิหตุและ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงไข ่
 หมู่ที่ ๖ 

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

พร้อมสายพาดดับ 
ระยะทาง ๔๖๐ 
เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
สัญจรได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ลดอุบัตเิหตุและ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
 
 
 

๔๘ โครงการก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดกลาง  บริเวณวัดป่า  
อัมพวัน  บ้านดอนม่วงไข่   
หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน ้าส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้ทุกครัวเรือน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน 

กองช่าง 
 
 

 

๔๙ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณรอบหนองสระแดง  
 หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน   

 
จ้านวน  ๓๐ จุด 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
สัญจรได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
ซอยบ้านนางสมศรี   
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มไีฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื่อ
การเกษตร 

ยาว  ๑๘๐   เมตร 
 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตร 
ที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวดัสกลนคร ๑๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐(บาท) 

๕๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ารอบสนาม
ฟุตบอล หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มไีฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือนและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
เล่นกีฬา 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบสนามฟตุบอล 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - จ้านวนครัวเรือน
ประชาชน และ
สนามฟุตบอลมี
ไฟฟ้าใช้  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ 
มีไฟฟ้าใช้ในสนาม
ฟุตบอลเพื่อส่งเสรมิ
ให้เยาวชนเล่นกีฬา 

กองช่าง 

 รวม ๕๑ โครงการ   ๑๘,๐๔๕,๐๐๐ ๒,๘๑๐,๐๐๐ ๖,๖๒๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  การงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ้านวน  ๓  บ่อ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน ้าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ้านวน  ๓  บ่อ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน ้าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม  ๒  โครงการ    ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตะวันลบัฟ้า หน้าบ้านหมอ
เทพวารี ร่างกาย ถึงบ้านนาง
สมัย ทองค้าศร ีบ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๑๒๒  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
 

๓๔๑,๖๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าโรงเรียนชาวนา ไปบ้านค้า
ไชยวาน  บ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๒,๖๗๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
 

- ๙,๓๔๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายผิวถนน 
หนองค้าไร่ ทางทิศตะวันตก 
จากบ้าน ผอ.ดาวเรือง ทองเลิศ 
ถึงหน้าบ้านนายเกรียงศักดิ์  
กางบุญเรือง บ้านต้าย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๓   เมตร 
ยาว  ๑๓๑  เมตร 
 

๒๗๕,๑๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง 
ท่อระบายน ้า  หน้าบ้าน 
นายสมควร  จันทร์ม่วง  
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

ท่อระบายน ้า Ø 
๐.๖๐   ยาว  
๑๐๐  เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 
 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายประดิษฐ์ ถึงหนองสระ
แดง บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
 

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - 
  

ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายประดิษฐ์  
ถึงบ้านเปือย  บ้านนาทม  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว  ๘๕๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
 

- ๒,๙๗๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุงถนน 
หน้าบ้านนายประมวล   
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว   ๗๗  เมตร 
 

- ๒๑๕,๖๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ้านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อระบายน ้า   
จากบ้านนายบุญเรือง  
วงศรีแก้ว ถึงบ้านนายประดิษฐ์ 
กางบุญเรือง บ้านนาทม หมู่ที๒่  

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว  ๒๖๖ เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

๖๖๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙ โครงการวางท่อระบายน ้า 
สามแยกจากร้านคาราโอเกะ 
ถึงหนองสระแดง   
บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้า  จากบ้านนาย
สมควร ถึงบ้านนายมาตร  
ทุมวัน บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ้า
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อ Ø ๐.๖๐   
ยาว  ๒๖๒ เมตร  
พร้อมบ่อพัก ๓ 
บ่อ 

- ๖๕๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการซ่อมแซมห้วย
ก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ 
 
 
 

เพื่อให้เก็บกักน ้าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง  และ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 

จ้านวน  ๑  แห่ง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น ้าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างเพียงพอ   
น ้าไม่ท่วมขัง  

ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างเพียงพอ  
น ้าไม่ท่วมขัง 

 

๑๒ โครงการก่อสร้างสะพาน    
ข้ามห้วยก้านเหลือง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บล็อกคอนเวิร์อส        
กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑๗ เมตร           
สูง   ๓  เมตร 
 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางวงเดือน –
ข้างบ้านนายสุนา 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว  ๑๘๐ เมตร 
 

- ๕๐๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากบ้านนายสุนา 
ถึงบ้านนางวงเดือน 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๘๐ เมตร 
 

๒๘๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง เส้นโรงกลึง – บ้าน
นายดวงจันทร ์ ถึงสาม
แยกโนนโพธ์ิ 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๑,๖๗๐ เมตร 
 

- ๒,๖๗๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  สายวัดป่า 
บ้านนาคูณ–บ้านคา้บอน 
บ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
 

- - ๕,๖๐๐,๐๐๐  - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน  บริเวณทิศเหนือ 
หนองค้าไร่  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน ้าใช้อย่างพอเพียง
ทุกครัวเรือน และเพื่อ
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒,๔๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น ้าใช้ใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสวนยางนางนารี –  
สวนนางโสภา แสงจันทร์  
บ้านค้าบอน  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑,๓๕๐ เมตร 
 

๔,๗๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในโรงเรียน 
บ้านค้าสะแนน  
บ้านค้าบอน  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑,๓๕๐ เมตร 
 

๘๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายบุญชู –หนองหินลาด  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
โรงสีนายสมพร ปัญญาสม 
ถึงสามแยกหนองคอกหมู  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบศาลาประชาคม  
พร้อมรั วรอบ  
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีศาลา
ประชาคม สา้หรับการ
บริการประชาชน และมี
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของหมู่บ้าน 

กว้าง  ๒  เมตร ยาว  
๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชน มีความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
และปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้บริการและ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ – 
บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว 
๑,๒๕๐ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร 
 

- - ๑,๗๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนชนบท-ฮ่องเม็ก 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง ๕๐ เมตร 
 

- - - ๑,๒๘๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นบ้านแมค่้าพอง ถึงบ้าน
พ่อเล้ เทเวลา   
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ทิศตะวันออกมุมโรงเรียน 
ถึงหนองค้าพอก 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๑,๑๒๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านแม่สมัย บุรวตัร ถึง
นานางนิตยา พรหมแก้ว 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - - ๑,๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเพื่อการเกษตร  
(ข้างลานรับซื อยางพารา) 
บ้านค้าไชยวาน  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

พื นที่ ๑  
๒๗.๕๐x ๓๕.๗๐ เมตร 
พื นที่ ๒  
๔๘.๗๐ x ๓๕.๗๐ เมตร 

- - - - ๑,๖๒๒,๗๗๕ ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๒๙ โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา เพื่อการอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน ้าใช้อย่างพวสอ
เพียง 
ทุกครัวเรือน และ 
เพื่อการเกษตร 

เป่าล้างบ่อบาดาล 
ซ่อมแซมระบบ
ประปา จ้านวน ๓ 
บ่อ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น ้าใช้ใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้
 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างร่องน ้า 
สามแยกถนนบญุธรรม ถึง
โรงสีนายสมพร ปัญญาสม 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร  

๘๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 
๓๑ โครงการก่อสร้างร่องน ้า 

จากบ้านนายบุญชู พงศักดิ์  
ถึงบ้านนายสมพร 
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดน ้าท่วม 

รางระบายน า้  
Ø ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร  

- ๑,๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 
๓๒ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า

ขนาดใหญ่ ในล้าห้วย
ก้านเหลือง  ระหว่าง 
นานายชาลี สุวรรณกิจ  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง และใช้ใน
การเกษตร 

ฝายชะลอน ้าถาวร 
กว้าง  ๑๐ เมตร 
สูง   ๐.๗๗ เมตร 
ลึก  ๒      เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของประชาชนมี
น ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และ
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชนมีน ้า
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากสวนนายพงษ์ศักดิ์  
พรมร้อยโพธ์ิ  ถึงนา 
นายชาลี สุวรรณกจิ  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐  เมตร 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากบ้านนางถนอม บุญ
นาค ถึงล้าห้วยก้านเหลือง   
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ทางเข้าหมู่บ้าน
ดอนม่วงไข่  หน้าบ้าน 
นางราตรี  แก้วสมสิน ถึง
บ้านนายพุทธ ทุมวงค์  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อป้องกันปัญหาการเกดิ
น ้าท่วม 

ยาว  ๕๐  เมตร ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 

๓๖ โครงการก่อสร้างตลาด 
ชุมชุม  พื นที่ กศน.ต้าบล
บ้านต้าย หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
การเกษตร และมีรายได้
เพิ่มขึ น  

๑๕ x ๖๓ เมตร 
๓๓ x ๖๐ เมตร 

๖๖,๖๐๐ - - - - ร้อยละประชาชน 
มีแหล่งจ้าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร และ 
มีรายได้เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้า และ
มีรายได้เพิม่ขึ น  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๓๗ โครงการปรับภูมิทัศน์
รอบหนองสระแดง  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนออกก้าลังกาย  

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อน ออกก้าลัง
กาย เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ  

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนจากหนอง 
สระแดง  ถึงวัดท่าวารี 
วราราม   หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕    เมตร 
ยาว ๑,๙๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๖,๘๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้  จาก
สนามกีฬา  ลงหนอง
สระแดง  หมู่ที่ ๗   

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน ้าท่วม 

วางท่อระบายน ้า  
Ø ๐.๖๐  
ยาว  ๑๔๐  เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน ้าท่วมขัง 

น ้าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 

๔๐ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
ใกล้สนามกีฬา หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ ในด้าน
ผลผลติทางการเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว  ๕๐ เมตร 

๕๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากลาน
เอนกประสงค์เพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์ ใน
ด้านผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 รวม  ๔๐   โครงการ   ๒๗,๕๔๖,๓๐๐ ๒๑,๘๑๖,๐๐๐ ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๗๔๒,๗๗๕    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากนา
นางอิน ถึงนานายสุริยา 
หมู่ทอง บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๑,๙๔๐   
เมตร 

- ๑,๙๔๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๑๕ จุด ๗๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน
นายประดิษฐ์ ถึงหนอง 
สระแดง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน
นายประดิษฐ์  ถึง 
บ้านเปือย  หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
จากนานายคณู หมู่ที่ ๓ –
บ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๒,๕๐๐ 
เมตร 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  จาก
บ้านนายบัวศรี ถึงดงไร่ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐ 
เมตร 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๗ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๑๐ จุด ๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน ซอยโรงสี  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๒๑๐ 
เมตร 
 

๒๑๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน  
ซอยบ้านนายอดลุย์   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  ๔๐๐ 
เมตร 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรที่
ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๐ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  รอบหนองค้าไร ่
  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

ระยะทาง  ๒๘๐ 
เมตร 

๒๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  
หน้าบ้านนางรัตนา–นางหวานจิต 
ทุมไมล์ –หน้าบ้านนางบุญเลิศ – 
นางบู่ พิมพ์แก้ว และนายเฉลียว 
พันธ์สนิท หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๒  จุด ๑๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  จากวัดป่าค้าบอน – 
นานางนลินี พิมพ์นนท์  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม ลดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม 

จ้านวน  ๓ จุด ๑๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีความสะดวกปลอดภยั 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากบ้าน 
นายบุญถม ปกป้อง–  
หนองหินลาด  หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๒,๘๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร  
จากบ้านค้าไชยวาน หมู่ที่ ๕ 
ถึงบ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  
๑,๒๕๐ เมตร 

๑,๒๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน  
และเพื่อ
การเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๕ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน-ทางไปโคกน้อย 
(ท่ีพักสงฆ์) หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ้านวน  ๓๐ จุด 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
จากสามแยกบ้านนายเอด็  
วัดไชยสงค์ ถึงวัดป่าศรีพนม  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากนานายเพชร 
วัดไชยสงค์ ถึงนานายค้าพัน   
บุรวัตร   หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มไีฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  
จากหน้าบ้านพ่อแอม ถึงบ้าน
พ่อไสว ภูคองจิตร  หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มไีฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  ๑๐๐ 
เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากแยกสวน
นายพงษ์ศักดิ์ พรมร้อยโพธิ์ ถึง
นานายทองแดง พรมร้อยโพธ์ิ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มไีฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตรได ้

กองช่าง 

๒๐ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณรอบหนองสระแดง  
 หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน   

 
จ้านวน  ๓๐ จุด 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ้านวน
ครัวเรือนประชาชนสัญจร
ได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 รวม   ๒๐  โครงการ    ๑๑,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๐๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐     



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
         ๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
  
  
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๓ – 
บ้านค าบอน หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐,๓๗๘,๐๐๐ ๑๐,๓๗๘,๐๐๐ ๑๐,๓๗๘,๐๐๐ ๑๐,๓๗๘,๐๐๐ ๑๐,๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านค าไชยวาน หมู่ที่ ๕–
บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบงใต ้ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

รวม  ๒  โครงการ - - ๑๖,๘๐๘,๐๐๐ ๑๖,๘๐๘,๐๐๐ ๑๖,๘๐๘,๐๐๐ ๑๖,๘๐๘,๐๐๐ ๑๖,๘๐๘,๐๐๐ - - - 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๘ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๑  ตัน ปริมาตรกระบอกสบู 
ไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี  หรือก าลงัเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐  กิโลวตัต์  แบบเปิดข้างเทท้าย 

๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลดั 

๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  ๔  เครื่อง   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลดั 

๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรบัประมวลผล จ านวน  
๒  เครื่อง 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ส านักปลดั 

๔ เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรบัประมวลผล  จ านวน  
๑  เครื่อง 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ส านักปลดั 

๕ การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 
-หัวฉีดน้ ายาเคมี/ถังดับเพลิง 
-หัวฉีดโฟมดับเพลิงพร้อมชุดสายดดูและน้ ายาโฟม
ดับเพลิง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลดั 

๖ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน  ๑  เครื่อง ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ กองช่าง 
๗ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรบัประมวลผล  

จ านวน  ๒  เครื่อง 
๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ กองช่าง 

๘ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A ๓  จ านวน  ๑  เครื่อง 

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ กองช่าง 

๙ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  ส าหรับงานส ารวจ   
จ านวน  ๑  เครื่อง 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ กองช่าง 

๑๐ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี จ านวน  ๑  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช่าง 
๑๑ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ี ส าหรับพนักงาน  ประกอบด้วย 

โต๊ะ จ านวน  ๒  ตัว  เก้าอี้  จ านวน  ๒  ตัว 
๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ กองช่าง 

๑๒ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  จ านวน  ๒ หลัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองช่าง 
รวม  ๙,๘๓๐,๘๐๐ ๙,๘๓๐,๘๐๐ ๙,๘๓๐,๘๐๐ ๙,๘๓๐,๘๐๐ ๙,๘๓๐,๘๐๐  



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ๑๗๙ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑๗๙ 

 

ส่วนท่ี ๔   การติดตามและประเมินผล 
 

๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑ ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
 ๑.๒  ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) ควำมสอดคล้อง(Relevance) ควำมเพียงพอ
(Adequacy) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress) ประสิทธิภำพ(Efficiency) ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร(Process Evaluation) เป็นต้น 
 ๑.๓ ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน ต ำบล และอำจรวมถึงอ ำเภอและจังหวัดด้วย 
เพรำะว่ำ หมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล/องค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภำยใต้สังคม
ทีเ่ป็นทั้งระบบเปิดมำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน 
 กำรติดตำมและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 เป็นกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนำท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมำณเพ่ือหำข้อสรุป
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร โครงกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงไร และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนหรือไม่กำรประเมินในขั้นตอนนี้จะท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมส ำเร็จและควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรที่จะน ำมำเป็นบทเรียน(Lessons 
Learned) ที่จะช่วยในกำรตัดสินใจส ำหรับโครงกำรใหม่ๆ รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับโครงกำรที่ได้ท ำกำรประเมินผลนี้ 
 กำรก ำหนดช่วงเวลำและระยะเวลำกำรประเมินผล 
 กำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรติดตำมประเมินผลให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลก ำหนด 
ช่วงเวลำในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำฯ โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร
ในช่วงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในภำพรวมอย่ำงน้อยปีละ ๑  ครั้ง  น ำเสนอรำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบ  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์  ซึ่งจะต้องก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและ
ประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงน้อยกว่ำสำมสิบวัน 
 ๒.๑ ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส ำคัญ ๓ ประกำร  คือ 
 (๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  อันได้แก่  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประชำชนส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ  
 (๒) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
 (๓) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล จะต้องศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศำสตร์ โครงกำร ซึ่งเป็นกำรตรวจดูเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น  เอกสำรกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ เช่น ถนน แม่น้ ำ ล ำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ  
เพ่ือตรวจดูว่ำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และได้รับผลตำมที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่ำงๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
สภำพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น 
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 ๒.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 (๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลแผน
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำม
ผันแปรของยุทธศำสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 
 (๒) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำโดยกำรส ำรวจ
(Survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลจะต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
๓. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย กำรทดสอบ กำรสัมภำษณ์ กำรส ำรวจ 
และเอกสำร 
 ๓.๑ กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในกำรทดสอบและกำรวัด เช่น กำรทดสอบและกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นต้น 
 ๓.๒ กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็นกำรยืนยัน
ว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลจะต้องก ำหนดแนวทำงกำรสัมภำษณ์ด้วย  โดยทั่วไปกำรสัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กำร
สัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (Formal or semi-formal) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง
(Structure Interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร ( Informal Interview) ซึ่ง
คล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 ๓.๓ กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิด
อะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต 
(๑)กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
เข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒)กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ 
โครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในสังคม หมู่บ้ำน/ชุมชนนั้นๆ 
 ๓.๔ กำรส ำรวจ(Surveys) ในที่นี้หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ ทัศนคติ ควำมพึง
พอใจ ควำมต้องกำรของยุทธศำสตร์ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และ ทิศ
ทำงกำรส ำรวจ 
 ๓.๕ เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุ
ของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒนำ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี ๑ แบบช่วยการการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท ำ
กำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:................................................................... 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๒. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๓. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
๔. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๕. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
๘. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
๙. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

  

๑๐. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

๑๑. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
๑๓. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑๔. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
๑๕. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์พัฒนำ   
๑๗. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   
๑๘. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   
๑๙. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่   
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๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ ๑ ครั้ง หลังจำกสิ้นสุด
ปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : …………………………………………………………….. 
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน : ………………………………………………………….…………….. 
 
ส่วนที่  ๒ ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.  ................................................ 
 ๓. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
๒. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม    
๓. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
๔. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ    
๕. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
๖. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
๗. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
ภำพรวม    

 
 ๕.ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑.................................................................................. 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
๒. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม  
๓. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
๔. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ  
๕. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
๖. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
๗. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

ภำพรวม  
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แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม  โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชำย    (๒) หญิง 
๒. อำยุ  (๑) ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี  (๒) ๒๐-๓๐ ป ี   (๓) ๓๑-๔๐ ป ี
  (๔) ๔๑-๕๐ ป ี   (๕) ๕๑-๖๐ ป ี   (๖) มำกกว่ำ ๖๐ ปี 
๓. กำรศึกษำ (๑) ประถมศึกษำ   (๒) มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ  (๓) อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 
  (๔) ปริญญำตรี   (๕) สูงกว่ำปริญญำตรี  (๖) อ่ืนๆ 
๔. อำชีพหลัก (๑) รับรำชกำร   (๒) เอกชน/รัฐวิสำหกิจ  (๓) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้ำง   (๕) นักเรียน/นักศึกษำ  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
๒. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม    
๓. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
๔. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ    
๕. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
๖. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
๗. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. กำรแก้ปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

ภำพรวม    
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แบบที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. เพศ  (๑) ชำย    (๒) หญิง 
๒. อำยุ  (๑) ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี  (๒) ๒๐-๓๐ ป ี   (๓) ๓๑-๔๐ ป ี
  (๔) ๔๑-๕๐ ป ี   (๕) ๕๑-๖๐ ป ี   (๖) มำกกว่ำ ๖๐ ปี 
๓. กำรศึกษำ (๑) ประถมศึกษำ   (๒) มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ  (๓) อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 
  (๔) ปริญญำตรี   (๕) สูงกว่ำปริญญำตรี  (๖) อ่ืนๆ 
๔. อำชีพหลัก (๑) รับรำชกำร   (๒) เอกชน/รัฐวิสำหกิจ  (๓) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้ำง   (๕) นักเรียน/นักศึกษำ  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... 
 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำด้ำน......... 
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่ำนจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่ำนเท่ำใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
๒. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม    
๓. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
๔. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ    
๕. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
๖. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
๗. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้แผนพัฒนำสำมปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนภำยในเดือนตุลำคม-ธันวำคม หรือ ไตรมำสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ………………………………………………………………. 
 ๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 
  (๑) ไตรมำสที่ ๑ (ตุลำคม-ธันวำคม) (๒) ไตรมำสที่ ๒ (มกรำคม-มีนำคม) 
  (๓) ไตรมำสที่ ๓ (เมษำยน-มิถุนำยน) (๔) ไตรมำสที่ ๔ (กรกฎำคม-กันยำยน)  
 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

           
           
           
           
           
           
รวม           
 
 

๔. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี..................................... 
  

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ส าเร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มกีาร

ยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่การ

เพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
รวม             
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๕. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี..................................... 
  

 
ยุทธศาสตร ์

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       
       
       
รวม       
 
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๖. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี…………… 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
รวม      
 
ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๔.๓.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและ
คุณภำพ คือ  
 ๑) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
 ๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton ) 
 ๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) 
 ๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 ๕) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System : PPMS) 
 ๖) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ไขปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดข้ึน (Problem-Solving 
Method) 
 ๗) แบบกำรประเมินแบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
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 ๘) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ๙) แบบประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 ๑๐) แบบกำรประเมินตนเอง (self- Assessment Model) 
 ๑๑) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ (๑-๑๐)หรือแบบ
ผสมก็ได้ 
  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือใช้แบบประเมินแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) 
 
ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) 

-โครงการ/งาน/กิจกรรม  ให้ประเมินจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็ว หรือ ตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด หรือควำมประหยัด หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรซึ่งผู้รับกำรประเมินเป็นผู้กรอกตัวชี้วัด
โครงกำร/งำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยและมีกำรตกลงร่วมกันกับผู้ประเมินตั้งแต่ต้นรอบกำรประเมินผลโดยไม่
เป็นภำระต่อกำรประเมินมำกเกินไป ดังนั้นตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรนี้จึงควรเป็นตัวชี้วัดที่
ส ำคัญและไม่ควรมีจ ำนวนมำกนัก 

-น้ าหนัก ต้นรอบกำรประเมิน  ผู้รับกำรประเมินเป็นผู้กรอกค่ำน้ ำหนักแต่ละตัวชี้วัดที่มีกำรตกลงร่วมกับผู้
ประเมิน โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวควรมีน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๐ ดังนั้นหำกพบตัวชี้วัดที่มีน้ ำหนักน้อยกว่ำ ๑๐ % 
ควรพิจำรณำตัวชี้วัดนั้นออกและกระจำยน้ ำหนักให้กับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้หำกตัวชี้วัดตัวนั้นมีควำมส ำคัญไม่สำมำรถ
ตัดออกได้ควรปรับค่ำน้ ำหนักของตัวชี้วัดใหม่ซึ่งหำกตัวชี้วัดนั้นมีควำมส ำคัญจริงน้ ำหนักก็ไม่ควรน้อยกว่ำ ๑๐ 

-เป้าหมาย ต้นรอบกำรประเมิน ผู้รับกำรประเมินเป็นผู้กรอกค่ำน้ ำหนักเป้ำหมำยแต่ละตัวชี้วัดที่มีกำรตกลง
ร่วมกับผู้ประเมิน ซึ่งค่ำเป้ำหมำยต้องสอดคล้องกับผลงำนที่คำดหวังในช่วงระยะเวลำรอบกำรประเมินและค่ำ
เป้ำหมำยของผู้ประเมินหรือหน่วยงำนประกอบด้วยเป้ำหมำย ๓ มิติ ดังนี้ 
 ๑) เชิงปริมำณ หมำยถึง ผลงำนที่เป็นจ ำนวนวัดได้ 
 ๒) เชิงคุณภำพ หมำยถึง ควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ และควำมเรียบร้อยของผลงำน 
 ๓) เชิงประโยชน์ หมำยถึง ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงเวลำที่ก ำหนดหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร 

-ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบกำรประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกค่ำคะแนน  โดยเปรียบเทียบผลส ำเร็จของ
งำนกับเป้ำหมำยที่ตกลงร่วมกันไว้ในแต่ละมิติ  ตั้งแต่ต้นรอบโดยผลส ำเร็จของงำนที่ท ำได้ สำมำรถเปรียบเทียบ
คะแนนได้ดังนี้ 
  

ผลส าเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย  
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

(ร้อยละ) 

คะแนน ผลส าเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงประโยชน์ 

(ร้อยละ) 

คะแนน 

ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเป้ำหมำย ๐.๕ ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของเป้ำหมำย ๐.๕ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของเป้ำหมำย ๑ ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๗๕ ของเป้ำหมำย ๑ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเป้ำหมำย ๑.๕ ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเป้ำหมำย ๑.๕ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของเป้ำหมำย ๒ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของเป้ำหมำย ๒ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำย ๒.๕ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของเป้ำหมำย ๒.๕ 
เกินกว่ำเป้ำหมำยก ำหนด ๓ ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๙๕ ของเป้ำหมำย ๓ 
  ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ แตไ่ม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำย ๓.๕ 
  เกินกว่ำเป้ำหมำยก ำหนด ๔ 
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ด้านเศรษฐกิจ 

๑) จัดโครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีอำชีพและ 
รำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในอนำคต 
  ๒) ประสำนหน่วยงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร เช่น เกษตรอ ำเภอ เพ่ือจัดโครงกำรให้ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรเกษตร ใส่ปุ๋ย ท ำปุ๋ยชีวภำพ เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนทำงกำรเกษตร ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมมำกข้ึน
จำกกำรท ำกำรเกษตร 
  ๓) สนับสนุนงบประมำณแก่หมู่บ้ำน ในกำรสร้ำงที่เก็บผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีสถำนที่เก็บ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้ 
  ด้านปัญหาสังคม 
  ๔)  จัดโครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด และพำทัศนศึกษำตำมสถำนที่ที่อยู่ของผู้ป่วยจำกยำ
เสพติด เพื่อให้เยำวชนและประชำชนเห็นถึงโทษของยำเสพติด 
  ด้านสาธารณสุข 
  ๕) จัดโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พบประชำชน เพ่ือออกให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำร
รักษำพยำบำลเบื้องต้นก่อนที่ส่งโรงพยำบำล และเป็นกำรออกตรวจสุขภำพให้กับประชำชน ป้องกันและควบคุม
โรคระบำด 
  ๖) ประสำนจังหวัด เพื่อขอจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ิม เพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริกำร
ประชำชนในต ำบล 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๗) พัฒนำสำธำรณูปโภคข้ันพ้ืนฐำนในหมู่บ้ำนให้ดีขึ้น เช่น กำรปรับถนนที่เป็นหลุม ขรุขระ เพ่ือ
เป็นกำรป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุภำยในต ำบล 
  ๘) ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรให้เพียงพอต่อจ ำนวนประชำกรในต ำบล  
เพ่ือให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นกำรป้องกันปัญหำภัยสังคม 
  ๙) ปรับปรุงคุณภำพน้ ำประปำภำยในหมู่บ้ำนให้มีคุณภำพที่ดีข้ึน และขยำยน้ ำประปำให้เพียงพอ
ต่อประชำกรในต ำบลเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถมีน้ ำประปำที่สะอำดใช้ 
  ๑๐) จัดหำแหล่งน้ ำในหมู่บ้ำนและสร้ำงแหล่งน้ ำ เช่น น้ ำบำดำล ห้วย ฝำย เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ในกำรเกษตร 
  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑๑) สนับสนุนงบประมำณทำงด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนสำมำรถเรียน
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนถึงระดับปริญญำตรี และเพ่ือเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมให้คงอยู่ 
  ๑๒) สนับสนุนงบประมำณส่งเสริมโครงกำรอำหำรกลำงวัน เพื่อให้เด็กได้รับประทำนอำหำรครบ 
๕ หมู่ และไม่เป็นโรคขำดสำรอำหำร 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓) จัดหำแหล่งน้ ำขยะประจ ำต ำบลและก ำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกสุขอนำมัย เพ่ือเป็นกำรควบคุม
และป้องกันโรคระบำดภำยในต ำบล 
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 ๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากผลการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 

๑) กำรจัดตั้งสถำบันกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำตลอดเวลำ เป็นสถำบันกำรศึกษำที่เน้น 
ภำรกิจ ๔ ด้ำน คือ 
  ๑.๑) หลักสูตรฝึกอบรมเนื้อหำวิชำกำร ทักษะต่ำงๆ เช่น กำรเขียน โครงกำร แผนงำน 
งบประมำณ เกี่ยวกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๑.๒) กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กำรส ำรวจสถำนกำรณ์และปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลำงของข้อมูลระดับท้องถิ่น 
  ๑.๓) เครือข่ำยภำคประชำสังคม กำรประสำนงำนระหว่ำง หน่วยงำนภำครำชกำร 
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน องค์กรเอกชน และอ่ืนๆ เครือข่ำยนี้นี้จะช่วยท ำให้กำรแก้ไขปัญหำเรื่องควำม
แตกต่ำงข้อขัดแย้งในกำรท ำงำนข้ำมกระทรวง ทบวง กรม ลดน้อยลงแต่ให้ควำมร่วมมือมำกขึ้น 
  ๑.๔) กำรเป็นสถำบันวัตกรรมเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มีระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย มีระบบ 
IT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร มีอุทยำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรบริกำรประชำชนทุกวัน สร้ำงแผนที่ชุมชนบอกรำยละเอียด
ของส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภำคได้ 
 ๒) กำรมีโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเปรียบเทียบเพื่อ
เติมวิสัยทัศน์และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของท้องถิ่นให้รอบรู้อย่ำงแท้จริง 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
  กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับตั้งแต่
วันที่ ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 ๑. กำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๑๕ 
๓. ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
    ๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงำน (๕) 
    ๓.๙ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ภำพรวม (๕) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงกำร (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑๙๒ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/
ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้งฯลฯ 
ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร ช่วงอำยุ จ ำนวนประชำกร ฯลฯ 
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพ
ติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น  กำรคมนำคมส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  
โทรศัพท์ ฯลฯ 
๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำร
บริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือ ศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 
๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพ ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 
๘) กำรจัดเก็บและส ำรวจข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร ประชุม
ประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำ
ส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 

(๒) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 

(๓) 
 

 

๒. กำร
วิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุม ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยง
แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ 
Thailand ๔.๐ 
๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมยำกจน 
อำชยำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เป็นต้น 

๑๕ 
(๒) 
 
 
 
 

(๑) 
 

(๒) 

 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑๙๓ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. กำร
วิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจ และ
ควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ 
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดข้ึน  กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 
๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำส
กำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกำส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
๗) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพ้ืนที่ มีกำรน ำเสนอ
ปัญหำหรือสมมติฐำนของปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของปัญหำ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
๘) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ    
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้ง
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภำพ 
๙) ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่
ได้รับ /ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำอุปสรรค กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและ
แนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

 (๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๑) 
 
 
 
 

(๑) 
 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำย หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 
 

(๕)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑๙๔ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำไปสู่กำรบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจน
ในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพ้ืนที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืน
ทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำน 
และควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(๕)  

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงกำร ผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่เป็นชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
หมายเหตุ    
๑) คณะกรรมกำรและติดตำมและประเมินผล ประเมินผลจำก เอกสำร รำยงำน แบบสอบถำมฯที่เกี่ยวข้อง 
๒) คณะกรรมกำรและติดตำมและประเมินผล สำมำรถน ำประเด็นกำรพิจำรณำและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแนวทำง วิธีกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำปีได้ 
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๒. กำรประเมินผลโครงกำร ประกอบด้วย 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๑. สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ๑๐ 
๒. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ๑๐ 
๓. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ ๑๐ 
๔. ยุทธศำสตร์และแผนงำน ๑๐ 
๕. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (๕) 
    ๕.๒ ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (๕) 
    ๕.๓ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี (๕) 
    ๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมำณมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (๕) 
    ๕.๑๐ กำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (๕) 
    ๕.๑๑ กำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้วิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อย ต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์
ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม,ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 
 
 
 
 

 

 

๒.กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

๑) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น 
กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไป
ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่ จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้
เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำย
ได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ได้ก ำหนดไว้ 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิง
ปริมำณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภำพ 

๑) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพ่ือวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่ สิ่งของ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิง
คุณภำพ (Quatitative) 

๑๐  

๔. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

๑) วิเครำะห์แผนงำน งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเครำะห์แผนงำน งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)
(Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

๑๐  

๕. โครงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ควำมชัดเจน
ของชื่อโครงกำร 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

๖๐ 
(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๒ ก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงกำร 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงกำรต้องกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร)มีควำม
ชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 

สภำพที่อยำกให้เกิดข้ึนในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต
อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำย
ให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหนเริ่มต้นที่ช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี 

โครงกำรสอดคล้องกับ (๑) ควำมม่ันคง (๒) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) กำรสร้ำงควำมเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

(๕)  

๕.๕ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)
มีควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดย(๑) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำวภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ  
(๑) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำน
กลำงสู่รำยได้สูง (๒)กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิบัติ
ระบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (๓) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สังคม (๔) กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (๕) กำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(๕)  

๕.๖ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท ำน้อย ได้มำก เช่น (๑) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกข้ึน รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัย พัฒนำ แล้ว
ต่อยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านตา้ย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑๙๘ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๗ โครงกำร
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำร
เชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน
หรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภำยใต้
หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ เป็น
โครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำน
กำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมำณ มี
ควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ ๕ ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำร ได้แก่ (๑) ควำมประหยัด (Economy) (๒) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (๓) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(๔) ควำมยุติธรรม(Equity) (๕) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีกำรประมำณ
รำคำถูกต้องตำมหลัก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำรถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำม
โปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีควำมคลำด
เคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยในข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่
ปรำกฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สำมำรถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)  ใช้
บอกประสิทธิภำพ (Efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ กำร
ก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (๑) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (๒) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกท่ีสุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๑/๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอยีดโครงการพัฒนาทีน่ ามาจากแผนพัฒนา

หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๒/๒ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ส าหรับ โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ ์

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๒ 
ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๓ 
การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สู่การปฏบิตั ิ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๔ 
 การตดิตามและประเมินผล

สรุปผล 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
-ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต้าย เรือ่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  



  

 

 ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  และพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  และยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
ตามข้ันตอนและวิธีการที่ระเบียบ ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 

ดังนั้น  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘        
ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งอ า เภอ  และ
ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   กนัยายน   ๒๕๖๔ 
 
 
 

                (นายสมพร  ปัญญาสม) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 


