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องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 
 
 

159  หมู่ท่ี  ๒  ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๑๕๐   
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๒-๔๙๐๙๐๕ 
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ค าน า 

 

 ภายใต้แห่งกรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 
การปกครองท้องถิ่น มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 และมาตรา 254   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง มีอ านาจเป็นของตนเอง การจัดบริการสาธารณะต้องค านึงถึงฐานะการคลังของตนเอง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการด าเนินงานต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทราบ และให้มีการสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์และบทบัญญัติกฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา 
69/1 แห่งระเบียบสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี5)            
พ.ศ.2546 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 
วรรคสามท่ีก าหนดให้ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว        
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินงานกิจการของ จังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  

บัดนี้ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ได้เสร็จส้ิน
ตามกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นขอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ในวันท่ี  ๘  เมษายน  256๓ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
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สารบญั 
 

หน้า  
 

ค าน า             
สารบัญ             
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
 - ด้านกายภาพ 

- ด้านการเมือง การปกครอง 
- ประชากร      
- สภาพทางสังคม 
- ระบบบริการพื้นฐาน  
- ระบบเศรษฐกิจ 
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น   

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
          - แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1    
          - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
          - แผนพัฒนาจังหวัด 
          - กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด 
          - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัติ 
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ 01 
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ 02  
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ 02/๑    
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ 03  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

ภาคผนวก           
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง         
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สารบัญตาราง 

หน้า  
 
ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครอง 
ตารางท่ี 2 รายช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตารางท่ี 3 รายช่ือฝ่ายบริหาร 
ตารางท่ี 4 สรุปข้อมูลประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ตารางท่ี 5 จ านวนประชากรแยกรายละเอียดหมู่บ้าน/แยกช่วงอายุ/แยกเพศ 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลจ านวนประชากรแยกรายละเอียดหมู่บ้าน/แยกครัวเรือน 
ตารางท่ี 7บัญชีทะเบียนประวัติถนนภายในต าบลท่ากกแดง 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลเนื้อที่ปลูกพืชไร่ต าบลท่ากกแดง  
ตารางท่ี 9 ข้อมูลพื้นท่ีปลูกยางพาราต าบลท่ากกแดง 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลแหล่งน้ า 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลรายช่ืออัตราก าลัง 
ตารางท่ี 13 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนงาน 
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สารบัญรูปภาพ 
หน้า  

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีต าบลท่ากกแดงโดยสังเขป 
ภาพที่ 2 แผนท่ีต าบลท่ากกแดงโดยสังเขป 
ภาพที่3 โครงสร้างสายบังคับบัญชา 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังของต าบล (แผนท่ีประกอบ) 
  ต าบลโสกก่าม แยกออจากต าบลบ้านต้อง เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2532 โดยมีจ านวน
ท้ังหมด  4 หมู่บ้าน และได้แยกบ้านโสกก่าม ออกเป็น 1 หมู่บ้าน คือบ้านหนองปลาดุก  ต าบลโสกก่ามอยู่ห่าง
จากอ าเภอเซกา ประมาณ 26 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 42.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,670 ไร่  แยกเป็น
พื้นท่ีการเกษตร 19,846 ไร่ พื้นท่ีอื่น ๆ 6,824 ไร่   

ต้ังอยู่ท่ี 159 หมู่ 2 ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์/โทรสาร  
๐๔2–490905  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเซกาห่างจากตัวอ าเภอเซการะยะทางประมาณ 2๖ กิโลเมตร     
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลท่าดอกค า  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แผนที่ต าบลโสกก่าม 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของต าบล มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและราบลุ่มน้ าท่วมถึง เป็นพื้นท่ีส าหรับท่ีอยู่

อาศัยประมาณ ๓๐%  เป็นพื้นท่ีส าหรับการเกษตร ๖๕ %  และมีพื้นท่ีส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน    
ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง มักเกิดไฟป่าเป็นประจ า 

อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกทุกปี มีความช้ืนเย็นสบาย ปริมาณ

น้ าฝนเฉล่ียต่อปี ประมาณ 1,000 – 1,700 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น มีหมอก ปกคลุม

โดยท่ัวไป อุณหภูมิเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส     
๑.๔ ลักษณะของดิน 

  สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง ส่วนของหินบนหลังภูวัว ส่วนมากเป็นหินทรายมี
ลักษณะเป็นลานหิน 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าท่ีเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใหเ้พียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  5 แห่ง สระน้ า  ๓ แห่ง 
    หนองน้ า ๓ แห่ง บ่อน้ าดิน 2 แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 36 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  9 แห่ง 
    อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัด
กระจายท่ัวไป พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วน
ไม้พื้นล่างเป็นไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 
  

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน มี ท้ังหมด 12 หมู่บ้าน โดยมี

ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรั บผิดชอบ
กิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีได้รับเลือก
จากสมาชิกในหมู่บ้านท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 3,382 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังส้ิน  4,322  คน คิดเป็น ร้อยละ ๗8.25  

จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ



๓ 
 

ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการปกครอง  
ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ตารางที่ ๑ การแบ่งเขตการปกครอง   
  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
๑ บ้านโสกก่าม สิบเอกนาวิน  ประจักโก  
๒ บ้านนาตาไก้ นายสายันต์  หัตถกิจ  
๓ บ้านยางเรียน นายรันตรัง  ปัททุม  
๔ บ้านหนองปะต่าง นายนเรศ  ยมโคตร  
๕ บ้านบ่อพนา นายทวี  ผลจันทร์  
๖ บ้านดงสว่าง นายบุญเฮือง  บุญแสน  
๗ บ้านโนนส าราญ นายอ๋อย  โพคะนัน  
๘ บ้านหนองปลาดุก นางกาญจนา  ชนะการ ี  
๙ บ้านถ้ าพระ นางหนูเรียน  ติสจันทร์  

๑๐ บ้านโนนส าราญใต้ นายคันธราช  ปัญญาพ่อ  
๑๑ บ้านโนนงาม นายประครองศรี  เชียงแสน  
๑๒ บ้านเจริญสุข นายประยาน  โล่ห์ค า  

   
๒.๒ การเลอืกต้ัง 

องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม ออกเป็น 12 เขต ตามเขตหมู่บ้าน         

ประชาชนในต าบลโสกก่าม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6) 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  4,322  คน 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  3,382  
คน คิดเป็นร้อยละ ๗8.25 

ตารางที่ ๒ รายชื่อฝ่ายบริหาร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1  นายคูณ  อุ่นค า   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
2  นายอุทิศ  อินลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 
3  นายพนม  เหง่าศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 
4 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการ นายก อบต.โสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 

 



๔ 
 

ตารางที่ ๓ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1  นายประชา  ปัททุม ประธานสภา อบต.โสกก่าม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ 
๑๓ ตุลาคม 255๖ 

2  นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา อบต.โสกก่าม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ 

๑๓ ตุลาคม 255๖ 

3  นายสุภาษิต  อุ่นค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
4  นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
5. นายวิทยา  หัตถกิจ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
6  นายสนธยา  เพช็รสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
7  นายบุญสนั่น  มหาอุป สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
8  นายชูชาติ  ผ่องแผ้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ลาออก 
9  นายส านวน  แก้วเชียงหวาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 

10  นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
11  นายพิสิฐ  ขันสีมนต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
12  นายนายบุญเฮือง  บุญแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
13  นายสุทธิสาร  ศรีพันลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
14  นายนุกูล  สิงหัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
15  นายพิทักษ์  มณีสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
16  นางสุชานันท์  บุญปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
17  นายอันชัน  แก้วดวงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
18  นางสาวพิศมัย  สิงห์มาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
19  นายเดชา  นงคะวาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๐ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
20  นายเชิดชัย  ลวกไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๐ ลาออก 
21  นายศราวุฒิ  สีทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๑ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
22  นายไพรัตน์  สิงหาสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๑ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
23  นายสุวรรณ  บุญมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๒ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
24  นายประดิษฐ์  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1๒ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 

 เลขาสภา อบต.โสกก่าม 
นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๑ เมษายน 25๖๒ 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ณ  เมษายน  25๖๒) 

ตารางที่ ๔  จ านวนประชากร (ณ  เมษายน  25๖๒) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านโสกก่าม 23๙ 4๔๑ 442 863 
2 บ้านนาตาไก้ 202 3๓5 3๑6 ๖๕1 
3 บ้านยางเรียน 130 212 1๘6 398 
4 บ้านหนองปะต่าง 44 73 65 138 
5 บ้านบ่อพนา 281 459 455 ๙๑4 
6 บ้านดงสว่าง 1๙8 ๓50 ๓๐0 65๐ 
7 บ้านโนนส าราญ ๒๐8 358 359 7๑7 
8 บ้านหนองปลาดุก ๑๑7 ๑๖7 ๑๗6 343 
9 บ้านถ้ าพระ 6๗ 111 ๑๐6 2๑๗ 

10 บ้านโนนส าราญใต้ ๑๔3 ๒๘7 261 5๔๘ 
11 บ้านโนนงาม ๑๒4 2๒6 218 4๔4 
12 บ้านเจริญสุข 131 217 198 415 

รวม 1,๘84  ๓,๒3๖ ๓,๐๖2 6,298 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่ ๕  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

หมู่ที ่

  

  

กลุ่มอายุ 

0-6 ปี 7-12 13-18 19-59 60 ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1-12 2๕๗ 2๒๔ ๓๐๒ 2๔๕ 314 288 1,9๐๐ 1,9๗๗ 3๗๗ 41๒ 

รวม 6,๓๐๒ 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕–๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 80  อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
ตารางที่ ๖  ข้อมูลสถานศึกษา 

 
   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน/สังกัด จ านวนครู (คน) 
(ข้าราชการ) 

จ านวนครู(คน) 
(พนักงานจ้าง) 

จ านวน
นักเรียน (คน) 

 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโสกก่าม 1 3 19 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อพนา 1 1 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงสว่าง 1 1 17 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนส าราญ 2 - 24 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเรียน 1 1 19 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาตาไก้ - 2 15 

รวม 6 7 ๑12 
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก ้ 13 4 235 
โรงเรียนโนนส าราญยางเรียน 9 - 1๗3 
โรงเรียนบ้านดงสว่าง 8 2 47 
โรงเรียนบ้านบ่อพนา 7 1 ๑๐3 

รวม 54 10 ๕58 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการ คัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน 
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโสกก่าม ได้จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้  ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 



๗ 
 

  หน่วยงานด้านสาธารณสุขในต าบล 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑   แห่ง      
    ๔.๓ อาชญากรรม 
  ต าบลโสกก่ามไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  การ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเ ตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถ
ด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตต าบล  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรโสกก่าม  พบว่าในชุมชนมีผู้ท่ีติดยา

เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานราชการท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น 
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  การเข้าค่ายบ าบัด  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าท่ี     ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. ด าเนินรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ด าเนินการประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
๕. ด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นท่ีเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ร้อยละ  7๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  รายละเอียดเส้นทางคมนาคมมีดังนี้ 

ถนนสายหลักท่ีเช่ือมกับอ าเภอ  (ถนนลาดยาง 65% และถนนลูกรัง 35%) 
  ถนนภายในหมู่บ้าน  (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%) 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นท่ี   

๕.๓  การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี  ปัญหาคือ  
มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และ
แหล่งน้ าดิบในการผลิตประปามีความต้ืนเขิน  น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิต
เป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ แต่ได้น าโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีท้องถิ่น เพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

๕.๔  โทรศัพท์  ปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) คิดเป็น ๙๘ เปอร์เซ็นต์   
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์        
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  

(๑)  บ้านโสกก่าม   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓,488  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  220  ครัวเรือน 
  1,243       ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  225  ครัวเรือน 
  3,494       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

          (2)  บ้านนาตาไก้  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,085  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  180  ครัวเรือน 
  880         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  180  ครัวเรือน 
  2,192       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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 (3)  บ้านยางเรียน  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,358  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  128  ครัวเรือน 
  422         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  129  ครัวเรือน 
  2,616       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

สวน   เงาะ             
. 

  1      ครัวเรือน 
  10            ไร่  200    กก./ไร่     1,000    บาท/ไร่   6,000  บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไ.ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 
  30            ไร่  2,000 กก./ไร่     300    บาท/ไร่   4,000  บาท/ไร่ 

 (4)  บ้านหนองปะต่าง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  450  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   8      ครัวเรือน 
  128         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  39     ครัวเรือน 
  414         ไร่  500    กก./ไร ่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(5)  บ้านบ่อพนา  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,473  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  266  ครัวเรือน 
  1,150        ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  297  ครัวเรือน 
  3,104       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(6)  บ้านดงสว่าง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,633  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

183    ครัวเรือน 
  651          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  183  ครัวเรือน 
  4,552       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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7)  บ้านโนนส าราญ  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,631   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  192  ครัวเรือน 
  600          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  190  ครัวเรือน 
  2,123       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(8)  บ้านหนองปลาดุก  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,847   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  103  ครัวเรือน 
  596         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  105  ครัวเรือน 
  2,031      ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(9)  บ้านถ้ าพระ  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  694   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  10     ครัวเรือน 
  193         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  60    ครัวเรือน 
  468         ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 
  400         ไร่  3,000 กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   1,200  บาท/ไร่ 

(10)  บ้านโนนส าราญใต้  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,344  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  134  ครัวเรือน 
  552         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  134  ครัวเรือน 
  2,260       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 



๑๑ 
 

(11)  บ้านโนนงาม  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,577  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  110  ครัวเรือน 
  418         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  110  ครัวเรือน 
  1,928       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(12)  บ้านเจริญสุข  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,315   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  123  ครัวเรือน 
  414          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  123  ครัวเรือน 
  1,555       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 

๖.๒ การประมง 
  ประชากรในพื้นท่ีต าบลโสกก่าม มีการประมงแบบพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries) คือ การ
ประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยท่ัวไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่น เรือพื้นบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
ติดเครื่องยนต์เข้าไปด้วย ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือประมง เช่น แหหรือเบ็ดแบบง่ายๆ ประมงพื้นบ้านเป็น
การประมงเพื่อยังชีพ หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสัตว์น้ า
จากการท าประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ ๕ จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าจากการประมง  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ประชากรในพื้นท่ีต าบลโสกก่าม  ส่วนมากมีการเล้ียงสัตว์เพื่อประกอบอาหารและเป็นการค้า

หรือจ าหน่าย บางส่วน การเล้ียวสัตว์จึงเป็นอาชีพเสริมท่ีท าควบคู่กับการเกษตร 
๖.๔ การบริการ  
 โฮมสเตย์ หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม (บ้านโนนส าราญ/ถ้ าพระ) เพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ความ

เป็นอยู่และการด ารงชีวิตในชุมชน ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือ น้ าตกถ้ าพระ ซึ่งอยู่ใน
พื้นท่ีหมู่บ้านถ้ าพระ หมู่ 9 และได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ    

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   6   แห่ง 

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม  คือกลุ่มเห็ดนางรม และแจ่วบองแม่บ้านเจริญสุข 

     
 



๑๒ 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  
     วัด      10    แห่ง         
       ส านักสงฆ์   ๑    แห่ง 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
        ส านักคริตส์    ๑   แห่ง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่ามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธี การทอเส่ือจากต้นกก  
และวิธีการจับ   ปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่าม ได้ผลิตแจ่วบองเพื่อจ าหน่ายในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวน้ าตกถ้ าพระ     
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีไม่เพียงพอในด้านการเกษตร เนื่องจากเกิดปัญหาแหล่งน้ าต้ืนเขินในฤดูแล้ง น้ า ประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการด าเนินการ  

๘.๒  ป่าไม้  ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจาย
ท่ัวไป พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่าง
เป็นไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 

๘.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลโสกก่าม  มีภูเขาช่ือ ภูวัว 
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในพื้นท่ีของต าบลโสกก่ามส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  พื้นท่ีสาธารณะ  
ร้านค้า  ตามล าดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเอง  เช่น โครงการธนาคารขยะในชุมชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  



๑๓ 
 

ที่สาธารณประโยชน์  ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อที่ 
สาธารณประโยชน์ 

เลขที ่
นสล. 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนเนือ้ที่ หมาย
เหตุ 

ไร่ งาน วา  
๑ มท.ป่าช้ายางเรียน 

สาธารณประโยชน์ 
นค.๐๐๕๑ ๑๔ ยางเรียน ๑๓ ๓ ๔๕  

๒ มท.ท่ีสาธารณประโยชน์ 
แปลงท่ี ๒ 

นค.๐๐๕๒ ๑๐ ดงสว่าง - ๒ ๗๙  

๓ มท.ป่าช้าดงสว่าง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๐๕๔ ๑๐ ดงสว่าง ๓๓ ๒ ๙๙  

๔ มท.ท าเลเล้ียงสัตว์ 
แปลง ๒ สาธารณะฯ 

นค.๐๐๕๙ ๑๔ ยางเรียน ๑๗ - ๕๗  

๕ มท.สาธารณประโยชน์
แปลงท่ี ๑ 

นค.๐๐๖๒ ๑๐ ดงสว่าง - ๒ ๒๘  

๖ มท.ท าเลเล้ียงสัตว์ 
แปลง ๑ 

นค.๐๐๖๔ ๑๔ ยางเรียน ๑๒๒ ๑ ๔๕  

๗ มท.ป่าช้าดอนโจด 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๒ ๗ โนนส าราญ ๒๕ ๓ ๔๕  

๘ ดอนเห็ดละคร 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๓ ๗ โนนส าราญ ๑๔ - ๙๘  

๙ ดอนเห็ดละคร 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๔ ๗ โนนส าราญ ๘๔ ๓ ๒๖  

๑๐ มท.สนามกลางบ้าน
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๕ ๗ โนนส าราญ ๑๓ - ๒๒  

๑๑ มท.ดินเกษตร
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๖ ๗ โนนส าราญ ๕๓ ๑ ๑๑  

๑๒ มท.ป่าช้าบ่อพนา 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๐๖ ๕ บ่อพนา ๘ ๑ ๔๑  

๑๓ มท.หนองแวง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๐๗ ๕ บ่อพนา ๓๐ ๓ ๒๐  

๑๔ มท.โคกยาว 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๖ ๒ นาตาไก้ ๑๑ ๑ ๑๑  

๑๕ มท.โคกหนองเม็ก 
ท่ีสาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๗ ๒ นาตาไก้ ๑๗ - ๓๑  

๑๖ มท.ศาลเจ้า 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๘ ๒ นาตาไก้ ๓ ๓ ๒๓  

๑๗ มท.โคกหนองปะต่าง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๖๑๕ ๔ หนองปะต่าง ๓๖ ๓ ๙๘  

 



๑๔ 
 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อที่สาธารณประโยชน ์ เลขท่ี 
นสล. 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนเนือ้ที่ หมาย
เหตุ 

ไร่ งาน วา  
๑๘ กค.โรงเรียนบ้าน

โสกก่าม-นาตาไก้ 
นค.๑๘๙๐ ๒ นาตาไก้ ๔๐ ๓ ๔๒  

๑๙ กค.โรงเรียนบ้าน 
โนนส าราญ 

นค.๑๘๙๑ ๗ โนนส าราญ ๓๐ ๑ ๒๗  

๒๐ กค.โรงเรียนบ้าน 
บ่อพนา 

นค.๑๘๙๒ ๕ บ่อพนา ๑๖ ๒ ๙๓  

๒๑ กค.สถานีอนามัย 
ต าบลโสกก่าม 

นค.๑๘๙๓ ๑ โสกก่าม ๔ ๒ ๗  

๒๒ กค.สถานีต ารวจภูธร 
ต าบลโสกก่าม 

นค.๑๘๙๔ ๑ โสกก่าม ๑๘ ๐ ๖๙  

๒๓ กค.โรงเรียนบ้าน 
ดงสว่าง 

นค.๒๑๘๗ ๖ ดงสว่าง ๓๗ ๐ ๓๖  

๒๔ กค.โรงเรียนบ้าน 
ดงสว่าง 

นค.๒๘๐๗ ๖ ดงสว่าง ๓๗ - ๓๖  

๒๕ มท.ป่าช้านาตาไก้ 
สาธารณประโยชน์ 

๒๔๑๕๒ ๖ นาตาไก้ ๖๑ ๒ ๙๘  

๒๖ มท.ป่าช้าโสกก่าม 
สาธารณประโยชน์ 

๒๔๑๕๓ ๕ โสกก่าม ๒๔ ๑ ๖๙  

รวมทั้งหมด  ๒๖ แปลง ๗๕๘ ๓ ๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

9. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ินมีดังนี้ 
 9.1 ข้อมูลด้านการบริหารภายใน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
โสก่ามเป็นฝ่ายบริหารงานด้านนโยบายมีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จ านวน 2 คนและ         
มีเลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คนและฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติติดตาม
นโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนด 
 ด้านการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามเป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  กอง คือ 

1  ส านักปลัด มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2  กองคลัง  มีนักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการในต าแหน่งผอ.กองฯ ฯและดูแลกองคลัง 
3  กองช่าง มีนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการในต าแหน่งผอ.กองฯ และเป็นผู้ดู  แลกองช่าง 

   4  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีนักบริหารการศึกษา ผอ.กองฯ ดูแลกองการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  
  2.5  กองสวัสดิการสังคม  มีนักบริหารงานสวัสดิการ ผอ.กองฯ  ดูแลกองสวัสดิการสังคม 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (ด้านบคุลากร) 
 

 บุคลากร 
ข้าราช 
การ 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ตาม 
ภาร 
กิจ 

ลูกจ้าง 
ทั่วไป 

 

ระดับการศึกษา 

ป. 4 ป. 6 ม. 3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท 

ส านักปลัดฯ ( 11 ) 6 - 3 2 - 1 - - - 3 3 4 

กองคลงั ( 6 ) 1 1 5 - - - - - - 4 2 1 

กองช่าง ( 5 ) ๑ - 3 3 - - 1 - 1 5 - - 

กองการศึกษาฯ ( 17 ) 7 1 7 2 - - - - - - 12 5 

กองสวัสดิการสังคม(4) 

 

2 - 2 - - - - - - 2 1 1 

รวม  (43 ) 17 2 20 7 - 1 1 - 1 14 18 11 

 
คณะผู้บริหาร  ( 4 คน ) - - - - -  1 - - - 2 1 

สมาชิกสภาฯ  ( 24 ) 

- - - - - 6 8 8 1 1 - - 

รวม  ( 28 ) - - - - - 6 9 8 1 1 2 1 



๑๖ 
 

ตารางที่ ๗  ข้อมูลรายช่ืออัตราก าลัง 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมาย
เหตุ 

ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
๒ นายประดิษฐ์  มูลราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
๓  นายพรมรินทร์  ไปนาน หัวหน้าส านักปลัด   
๔ นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
๕ นางสาววารี  แสนสุภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
๖ นายไกรทอง  ป้องปก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
๗ นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

พนักงานจ้าง 
๘ นางสาวภัทชลี  ละมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๙ นายเกรียงไกร  ละมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

๑๐ นายเอกรินทร์  เหมะธุลินทร์ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
๑๑  นายชาตรี  ชัยสมภาร นักการภารโรง  
๑๒ นายศรีหริวิษณุ  ค าจุมพล คนงานท่ัวไป  

จ้างเหมาบริการ 
๑๓ นายอ าพล  แสงวิเชียร คนงานประจ ารถดับเพลิง  
๑๔ นายวีรวัฒน์  กุลไพศาล คนสวน  
๑๕ นางรุ่งมณี  ออนวรรณ แม่บ้าน  
๑๖ นางสาวฤทัยรัฐ  คล่องดี ช่วยงานด้านสาธารณสุข  

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นางชลิตา  ปัญญารส นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ลูกจ้างประจ า 

๒ นางสาวเสาวลักษณ์  ประจักษ์โก เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  
พนักงานจ้าง 

๓ นายบ ารุง  แจ้งไพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  
๔ นางสาวจริยา  โพธินาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  
๕ นางสาวชมพูนุท  หัตถกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
๖ นายศุภวัฒน์  พระภูม ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  
๗ นายชมเชย  ทาระขะจัด พนักงานจดมาตรวัดน้ า  

จ้างเหมาบริการ 
๘ นางสาวเกตุวดี  ละสีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลภาษี  
๙ นางสาวสุกัญญา  บุญแสน เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาษี  



๑๗ 
 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายรุ่งโรจน์  จันทร์พุทธ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
พนักงานจ้าง 

๒ นายจรุงเกียรติ  ค าสีทา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๓ นายสุรศักด์ิ  บัววัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
๔ นางสาวอรัญญา  เบียนสาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๕ นายสุนทร  เหลาเกษ พนักงานผลิตน้ าประปา  
๖ นายนราศักดิ์  ป้องภัย พนักงานผลิตน้ าประปา  
๗ นายสุริยา  โพธิ์สิงห์ พนักงานผลิตน้ าประปา  

จ้างเหมาบริการ 
๘ นางสาวชญาดา  อันสีละ ลูกมือช่างแผนท่ีภาษี  
๙ นายศุภวิทย์  ผาดศรี จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  

๑๐ นายสุธีญพงศฐ์  สิทธิ ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๑ นางไมตรี  รูปคม ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๒ นายอนันตา  อ่อนภูเขา ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๓ นายคม  พายเอ็นมี ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๔ นายทะนงศักดิ์  วงศ์แสง ผู้ดูแลน้ าประปา  

กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นางวิภารัตน์  บุญชาญ ผู้อ านวยการกองการสวัสดิการสังคม  
๒ นางสาวธัญญาพร  วงค์ธรรม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

พนักงานจ้าง 
๓ นายโกศล  โพธินาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน  
๔ นายจตุรน  อุ่นค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

จ้างเหมาบริการ 
5. นายธนากร  จันดวงสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายเทพบุตร  เทพา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
พนักงานครู อบต. 

๒ นางรัศมี  ทาต้อง ครู  
๓ นางร้อย  โพพิทูล ครู  
๔ นางเทวี  มะลิทอง ครูช านาญการ  
๕ นางกชพรรณ  ค าสีทา ครูช านาญการ  
๖ นางสาวจรัญญา  มาสขาว ครู  
๗ นางสมคิด  พนมศักดิ์ ครู  

  รถบรรทุกขย 



๑๘ 
 

 
ลูกจ้างประจ า 

๘ นายกิติศักดิ์  ประจักษ์โก นักวิชาการ  
พนักงานจ้าง 

๙ นางสาววิภาวี  วิชาโชค ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๐ นางอุบลรัตน์  กุลภา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑๑ นางมลิวรรณ  โตเพชร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๒ นางศุกัญญาลักษณ์  ศรีจันทร์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๓ นางวิมลลักษณ์  โพธิ์มูล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๔ นางสาวอรนุช  เรือนเงิน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๕ นางนริศรา  ไกรรัตน ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๖ นางสาวอรวรรณ  ไกรรัตน ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๗ นางสาวจินตนา  ค าสีทา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

จ้างเหมาบริการ 
๑๘ นางสาวฤทัยรัฐ  คล่องดี พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑๙ นางมยุรี  ชัยสมภาร พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๐ นางสาวประกายดาว เพชรวิสัย พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๑ นางสาวรัชนีพร  สิทธิ พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๒ นายวุฒิศักดิ์  อาจฉกรรจ์ พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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ะ  
โครงสร้างสายบังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง อบต.โสกก่าม 

 

 

 สภา อบต.โสกก่าม 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต.  

นายก อบต.โสกก่าม 

สมาชิกสภา อบต.  

ปลัด อบต.  
เลขานุการสภาฯ 

รองนายก อบต.  

รองนายก อบต.  

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

รองปลัด อบต. 

เลขานายก อบต. 



  

 
 

 
 



๒๐ 
 

  
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ประเทศ : “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 ตัวชี้วัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3. ความพร้อมของกองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม๔ 
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 2. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ี
ส าคัญ 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
7. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง 

 8. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ี
มิใช่ภาครัฐ 
 9. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
 
 



๒๑ 
 

  
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 เป้าหมาย   
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
2.2 ตัวชี้วัด 

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  

2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน   
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     

 2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาค 
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
  4. โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมไทยเช่ือมโลก 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
1.คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21 
2.สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2 ตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

3.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่๒๑ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 เป้าหมาย 

1. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึง่ตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
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4.2 ตัวชี้วัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน๓.๓ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น

ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
3. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ๔ 

 
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. การลดความเหล่ือมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึง่ตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 เป้าหมาย 

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง 
ยั่งยืนมีสมดุล 

2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจาก 
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล
ภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ 

วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
5.2 ตัวชี้วัด 

1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นท่ีเมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 เป้าหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปรง่ใส 
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2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

6.2 ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็วโปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพื้นท่ี 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกมีความสามารถสูง 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าท่ีจ าเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานท่ีเหมาะสมการฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่า
ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนาSMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งอนุรักษ์ฟืน้ฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสร้างสมดุล
ระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็นธรรมบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปช่ันปราศจากคอร์รัปช่ันมีการกระจาย
อ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  มุ่งเน้นการพฒันากายภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ี
เมืองการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
  ให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ท้ังการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  พัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศักยภาพโอกาสและข้อจากัดของพื้นท่ีรวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องสร้าง ฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
  ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดย
มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆท่ีไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกท้ังในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉลี่ยงเหนอืตอนบน 1 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ าดิน
คุณภาพต่ าประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซากคนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการแต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน”จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ทุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคล่ือนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศรวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ
ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆของประเทศได้ใน
ระยะยาว 

1.เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง” 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพการด ารงชีพและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
2.2 เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีพึ่งพาตนเอง 

พึ่งพาครอบครัวและพึ่งพากันในชุมชนได้ 
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2.3 เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ๘.๒.๔เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
เศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.4 เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
3.1 พื้นท่ีชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้นปริมาณกักเก็บน้าเพิ่มขึ้นพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง

ลดลง 
3.2 สัดส่วนคนจนลดลง 
3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
3.4 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 
3.5 รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 
2. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเลยชีมูล 
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่นระบบสูบน้ าอาคารบังคับน้ าคลองส่งน้ าเป็นต้น 
4. บริหารจัดการน้าแบบบูรณา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 
5.พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
6. อ านวยความยุติธรรมลดความเหล่ือมล้ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2. พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร

สุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามและศรีสะเกษรวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆ 
3. ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และ

ความต้องการตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของ

ภาค 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจSMEs  ธุรกิจStartup และวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตกได้แก่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด
มุกดาหารเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

6. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามและส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาคอาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์และ
สกลนครเป็น 

7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
8. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

พื้นท่ีต้นน้ าในพื้นท่ีจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครชัยภูมิและนครราชสีมา 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี 
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์

สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพื้นท่ีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ

นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและสกลนครและพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน
อาทิส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้างเลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว 

4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิ 

5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมา
ให้กับนักท่องเท่ียว 

6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลยนครราชสีมาอุบลราชธานี
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

7. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมือง
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ
ใหม่ๆของภาค 
แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน 

2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ 
3. พัฒนาเมืองส าคัญขอนแก่นนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนการบริการ

สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
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4. พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญอาทิเมืองขอนแก่นและ
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพรวมทั้งบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอาทิเมืองนครพนมเมือง
หนองคายเมืองมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาด่านชายแดนโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุน

การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จCIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงชายแดน 
3. พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรมหลัก 

1. การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
2. การบ ารุงรักษาสวนยางและการกรีดยางอย่างถกูวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต 
3. การก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเพื่อการชลประทาน 
4. การสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจ านวน12 แห่ง 
5. การสาธิตการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักริม 

โขง 200 ไร ่
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต 
กิจกรรมหลัก 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิตในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ชื่อโครงการโครงการการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก 
 1. การจัดประกวดนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจัดท าInnovation Bank 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร/เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรมหลัก 

1. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
2. การบริหารจัดการความรู้สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร/เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง` 
กิจกรรมหลัก 
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1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ`การอบรมการ
ส่งเสริมการกรีดยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. การน า Agri – Map เพื่อการวางแผนการผลิตผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
ชื่อโครงการโครงการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
กิจกรรมหลัก  

1. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
2. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารด้านประมง 
3. การเล้ียงหมูหลุมในสวนยางพารา 
4. การส่งเสริมการการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปีกในสวนยาง 
5. การส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อเพื่อเสริมรายได้ 
6. การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและสับปะรดในสวนยางพารา 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเช่ือมโยงตลาด 
โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก 
 1.พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 

2. ความปลอดภัยด้านสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสะอาด 
3. จัดงานวันยางพารา (Expro) 

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมหลัก   
 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
 3. การแปรรูปไม้ยางพารา 

4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์  

“เมืองยางพาราก้าวหน้าเช่ือมโยงการค้าอินโดจีนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ท่องเท่ียวธรรมชาติวิถีอารยะ
ธรรมลุ่มน้ าโขง” 
ค้านิยามวิสัยทัศน์ 

เมืองยางพาราก้าวหน้าหมายถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันน าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แก่เกษตรกรน ามาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างมีเสถียรภาพ 

เชื่อมโยงการค้าอินโดจีนหมายถึงจังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงด้านการค้าท่ีมีศักยภาพ
ของกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศไทยลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามและจีนตอนใต้ (GMS : Greater 
Mekong Sub-region) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันมีระบบการการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ได้
มาตรฐานสากลมีความสะดวกรวดเร็วสร้างโอกาสในการพัฒนาเช่ือมโยงการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์หมายถึงการวางแผนทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมีส่งเสริม
ความอดุมสมบูรณ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลทางธรรมชาติใช้ปัจจัยท่ีมีแผนบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบภายใต้มาตรฐานการผลิตอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษมีต้นทุนการ
ผลิตต่ าเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย 
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ท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีอารยะธรรมลุ่มน้้าโขงหมายถึงจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่คู่แม่น้ าโขงมายาวนานมีชนเผ่าต่างๆกระจายในพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬสามารถ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศการท่องเท่ียวโดยชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์
ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.เป้าประสงค ์
1. รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 

2.ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร (ค่าฐานเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง

7,258 ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท )         
๓. กลยุทธ ์

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาปัจจัยการผลิต 
3. การพัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ 
4. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
5. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า 
6. การพัฒนาระบบตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
1.เป้าประสงค์ 

1.เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและการส่งออก 
2.ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (ค่าฐานเฉล่ีย3ปีย้อนหลัง 3,700.59 ล้านบาท    
(หน่วย : ล้านบาท)       
3. กลยุทธ ์

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าและการลงทุน 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
4. การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 
5. การพัฒนาระบบตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพือ่เพิ่มมูลค ่า 
1. เปา้ประสงค์ 

1. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตอินทรีย์ 
๒. ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย3ปีย้อนหลัง297แปลงหน่วย : 
แปลง)     

2. จ านวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
3. กลยุทธ ์

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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๒. การพัฒนาปัจจัยการผลิต 
๓. การพัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ 
๔. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
๕. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า 
๖. การพัฒนาระบบตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
อารยะธรรมลุ่มแม่น้้าโขง 
1. เปา้ประสงค์ 

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
2.ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง 892.21 ล้านบาท หน่วย : 
ล้านบาท) 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวของจังหวัดบึงกาฬ (ค่าฐานเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง 557,866 คน
หน่วย : คน)          
3.กลยุทธ ์

1. การสืบค้นและการจัดการองค์ความรู้ 
2. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
4. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน 
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้รองรับการท่องเท่ียว 
6. พัฒนากิจกรรมและของท่ีระลึกท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. การประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1. เปา้ประสงค์ 

1.พัฒนาการศึกษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามสร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ๑และเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
2. ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสีเขียว (ค่าฐานเฉล่ีย3ปีย้อนหลัง 179,022.38 ไร่      
หน่วย : ไร่)      

2.การจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนของ อปท . และชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ 
(ค่าฐานเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง 24 แห่ง หน่วย:แห่ง)        

3.กลยุทธ ์
1 .การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. การจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม 
4. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
5. การสร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความสงบความม่ันคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
1. เปา้ประสงค์ 

1. บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุขการศึกษามีคุณภาพเป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนมีวินัยมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ค่าฐานเฉล่ีย3ปีย้อนหลังครัวเรือนหน่วย :ครัวเรือน)      
2.ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ค่าฐานเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง 0.38 คะแนน หน่วย : คะแนน)    
3.ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง (ค่าเฉล่ีย3ปีย้อนหลังครัวเรือน หน่วย : ครัวเรือน) 
4.ค่าเฉล่ียคะแนนO-net ม.3 เท่ากับระดับประเทศ 

3. กลยุทธ ์
1. การพัฒนาคนบึงกาฬสู่สังคมคุณภาพ 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและสวัสดิการสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคม 
4. การบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน 
5. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและคนพืน้ท่ีชายแดน 
6. การรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อย 
7. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

1.๔ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด 
1.วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ :  

“ท้องถิ่นน่าอยู่ท่องเท่ียวก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน” 
2. พันธกิจ : 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการทีดี 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน 
7. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการึคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริการการเงนิการคลังให้สอด

รับการอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีมีอยู่เดิมและได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
8. พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือช้ีน าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนการท่องเท่ียวและกีฬา 

 10. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 



๓๒ 
 

  
 

3. เปา้ประสงค์ :  
 1. เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
 2. คนครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ปะชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน 

4. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน 
 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความยั่งยืน 
 7. ระบบการบริหารการเงินการคลังท่ีได้มาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 8. การพัฒนาเมืองท่ีมีคุณภาพตามผังเมืองของจังหวัด 
 9. การค้าการลงทุนการท่องเท่ียวและกีฬามีศักยภาพ 
 10. ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. การพัฒนาด้านการค้าการลงทุนการท่องเท่ียวและกีฬา 
 5. การพัฒนาด้านการริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
 8. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโสกก่าม 
  ๒.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 “ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน บริหารชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  น าการศึกษา ” 
2.๒ พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตแลเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒฯศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ 
พึ่งตนเองได้ 

 พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจ 
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งในในการบริหารและการปกครอง 

 พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น   

   พันธกิจที่  5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 

 พันธกิจที่  6 การเพิ่มประสิทธิภาในการจัดการด้านการท่องเท่ียว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



๓๓ 
 

  
 

 พันธกิจที่ 7   การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีมีอยู่เดิม และท่ีได้รับโอนจากการกระจาย
อ านาจจากรัฐบาล 

 พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือช้ีน าและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ  

 พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. การพัฒนาด้านการค้าการลงทุนการท่องเท่ียวและกีฬา 
  5. การพัฒนาด้านการริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
  2.๔ เป้าประสงค ์
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
 3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติด
ลดลงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง 
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. ประชาชนมีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์  รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 7. องค์กรมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 2.๕ ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆท่ีจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี 
 2. จ านวนประชาชนในเขตพื้นท่ี มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้น  
 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้ 
มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
 7. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลง  
 8. องค์กรมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 



๓๔ 
 

  
 

 2.๖ ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน ร้อยละ 80 
 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มข้ึน และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลดลง ร้อย
ละ 5 ต่อปี 
 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ร้อยละ 80     
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบริหารจัดการขยะได้ ร้อยละ 90   
 6. ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 80  
 7. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์สามารถลงทะเบียนได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100   
 8. องค์กรมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ  ๖๐  
 2.๗ กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 5. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ 
 6. สนับสนุนการป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 7. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ด้านการท่องเท่ียว  
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 12. ส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
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๙ 
 

  
 

 



๔๙ 
    

  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัต ิ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
( การบริหารงานบุคคล การวางแผน ข้อมูลสถิติ งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ) 
    ๑.๒ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( งานส ารวจออกแบบ, 
การควบคุมการก่อสร้างการการตรวจสอบการก่อสร้าง, งาน
ศูนย์เครื่องจักรกล.การควบคุมอาคารผังเมือง. การ ควบคุม
การซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร ,การพัฒนางานด้านการ
คมนาคม การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ) 
๒. แผนงานการศึกษา 
    ๒.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    (ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๓. แผนงานสงคมสงเคราะห์ 
    ๓.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    (ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้) 
 
 

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 



๕๐ 
    

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
  

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงคม สงเคราะห์            
( การบริหารงานบุคคล,การบริหารงานท่ัวไป, การบริการ
สาธารณะ,การวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ฯลฯ )    
๒. แผนงานการศึกษา  
    ๒.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ( การบริหารงาน
บุคคล, การบริหารทั่วไป,การบริหารการศึกษา,การวางแผน
และสถิติการเงินและการบัญชีฯลฯ ) 
    ๒.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา( การบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารเสริม
(นม)และอาหารกลางวัน,การบริการผลิตส่ือการสอน, 
กิจกรรมเด็กและเยาวชนฯลฯ) 
๓. แผนงานสาธารณสุข 
    ๓.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น:การการบริการ
สาธารณสุข,งานสาธารณสุขอื่นฯลฯ ) 
๔. แผนงานงบกลาง 
  - งานงบกลาง:  รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน,
ประกันสังคม, กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน, 
เงินส ารองจ่าย 
   

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

  
  
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

กองคลัง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโสกก่าม 



๕๑ 
    

 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

    - งานบริหารงานคลัง :การเบิกจ่าย,พัสดุ,การทรัพย์สิน,สถิติ
การเงินและการคลัง,การตรวจสอบบัญชี,การพัฒนารายได้,
การจัดเก็บรายได้,การซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ,กิจกรรม
วิชาการด้านการเงิน,การคลังและการบัญชี,แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ : งานวิชาการและแผน,การ
จัดท างบประมาณ,การติดตามผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณ,การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
    ( การบริหารงานบุคคลลการบริหารงานท่ัวไป,การ
วางแผนป้องกันภัย,การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยฯลฯ ) 
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    ๒.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     ( การจัดประชุมสัมมนา กลุ่ม องค์กร  การส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ,การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมฯลฯ ) 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
สถานีต ารวจภูธร

โสกก่าม 



๕๒ 
    

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

4 การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
การท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ( การบริหารงานบุคคล, การ
ประสานงาน,กิจการสภา,การเลือกตั้ง,การจัดท าประกาศ   
ค าส่ัง,การพัฒนาบุคลากร,การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข้อมูลท่ัวไป, กิจการทะเบียน การปกครอง 
ประชาสัมพันธ์, การร้องทุกข์,จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ฯลฯ ร้องเรียน ) 
   ๑.๒ งานบริหารงานคลัง ( การเบิกจ่าย,พัสดุ,การทรัพย์สิน
,สถิติการเงินและการคลัง,การตรวจสอบบัญชี,การพัฒนารายได้,
การจัดเก็บรายได้,การซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ,กิจกรรมวิชาการ
ด้านการเงิน,การคลังและการบัญชี,แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯลฯ ) 
๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    ๒.๑ งานกีฬาและนันทนาการ ( จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต าบล/กีฬาอ าเภอ,ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับต่างๆ ,ส่งเสริม
การกีฬามวลชน และนันทนาการอื่นๆ ฯลฯ ) 
    ๒.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( ส่งเสริมการ
ศาสนา,ฌาปณกิจสถาน,อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวติ,ประเพณี
ท้องถิ่น,อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์,    
ภูมิปัญญาชาวบ้าน,งานปลูกฝังจิตส านึกฯลฯ ) 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองคลัง 



๕๓ 
    

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ด้านการเศรษฐกิจ  ๑. แผนงานการเกษตร 
     ๑.๑ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ( จัดหาพันธุ์ไม้เพื่อ
ปลูกป่า พันธุ์สัตว์น้ าปล่อยแหล่งน้ า ,งานป่าไม้ชุมชน,การ
พัฒนาระบบชลประทาน,ขุดลอกแหล่งน้ า คู คลองเพื่อ
การเกษตรฯลฯ ) 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    ๑.๑ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( ส่งเสริมการ
ศาสนา,ฌาปณกิจสถาน,อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวติ,ประเพณี
ท้องถิ่น,อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์,    
ภูมิปัญญาชาวบ้าน,งานปลูกฝังจิตส านึกฯลฯ ) 
 

กองการศึกษาฯ 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

7 การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
 
  

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ( การบริหารงานบุคคล, การ
ประสานงาน,กิจการสภา,การเลือกตั้ง,การจัดท าประกาศ   
ค าส่ัง,การพัฒนาบุคลากร,การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข้อมูลท่ัวไป, กิจการทะเบียน การปกครอง 
ประชาสัมพันธ์, การร้องทุกข์,จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ฯลฯ ร้องเรียน ) 
  

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 



๕๔ 
    

 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

       ๑.๒ งานบริหารงานคลัง ( การเบิกจ่าย,พัสดุ,การทรัพย์สิน
,สถิติการเงินและการคลัง,การตรวจสอบบัญชี,การพัฒนารายได้,
การจัดเก็บรายได้,การซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ,กิจกรรมวิชาการ
ด้านการเงิน,การคลังและการบัญชี,แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯลฯ ) 
 ๒. แผนงานงบกลาง 
     - งานงบกลาง:  รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน
,ประกันสังคม, กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น, เงินส ารองจ่าย 
    - งานบริหารงานคลัง :การเบิกจ่าย,พัสดุ,การทรัพย์สิน
,สถิติการเงินและการคลัง,การตรวจสอบบัญชี,การพัฒนา
รายได้,การจัดเก็บรายได้,การซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ,
กิจกรรมวิชาการด้านการเงิน,การคลังและการบัญชี,แผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ 
    - งานวางแผนสถิติและวิชาการ : งานวิชาการและแผน,
การจัดท างบประมาณ,การติดตามผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณ,การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 



๕๕ 
    

 



๑๔๒ 
 

  
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
การติดตามและประเมนิผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
4.2  การติดตามและประเมินผล........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต(เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา  
............................................................................................................................................................................. 
4.5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. แบบประเมินติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 
   3.7 ยุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

  
 

รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

20 
(3) 
 
 

 

 

(2)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตกรปก
ครอบ การเลือกต้ังฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2) 
 

 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 

(2) 
 

 

 

(5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงานฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. 
 

(3)  

 
 
 
 



๑๔๔ 
 

  
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รมถึงความ
เช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ี
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมแลละการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-trength
จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน O-Opportunity โอกาส และ T-Threat อุปสรรค 

(3) 
 

 

3. 
ยุทธศาสตร์ 
3.1 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
3.2 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเขต
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหากาพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักการ
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 



๑๔๕ 
 

  
 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 
วิสัยทัศน์ 
 
 
 3.5 กล
ยุทธ์ 
 
 
3.6 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 
3.7 จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร์ 
 
3.8 
แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เช่ือมของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิน่ 

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีด าเนินการให้บรรลุวิ
สับทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือมุงมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานทีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงรวมน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

  
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้อถ่ิน   
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

  
 

รายละเอียดแนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand Demand Analysis) Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2)  วิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณ(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์   การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10  



๑๔๘ 
 

  
 

 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
(Local Sufficiency Economy Plan:LSER) 

  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ 
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไป สู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้า
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ  

(5)  



๑๔๙ 
 

  
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

 ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ 

  

 ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคงมั่งค่ังยั่งยนืภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความ
มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  



๑๕๐ 
 

  
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน้าไป
ต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

   5.11มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิง 
ท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 
 

100 
 

 

 
 
 
 



๑๕๑ 
 

  
 

3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิภายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1.1 แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 1.2 แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Methods) 
 1.3 แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
2. เชิงปริมาณ Quantitativeคุณภาพ Qualitative ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามทีก าหนดไว้หรือไม ่
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ(Impact) 

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



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ 

 

๑๑๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย... 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์  
อปพร. 

เพื่อต้ังจุดตรวจลด
อุบัติเหตุ 

ต้ังจุดตรวจ  2  
จุด 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุเป็น 0 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดฝึกอบรม
สมาชิก  อปพร./ 
อาสาสมคัรกู้ชีพ 

เพื่อจัดฝึกอบรม
เพิ่มเติมจ านวน
สมาชิก อปพร.  และ
ฝึกทบทวนสมาชิก 
อปพร. 
 

จัดฝึกอบรม  
อปพร.  และฝึก
ทบทวนสมาชิก 
อปพร. อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็ง ร้อยละ 
80 

อปพร.มีทักษะการปฏิบัติ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ
ต าบล 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณี
ฉุกเฉิน 
 

หน่วยกู้ชีพต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ  
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับการ
บริการในกรณีฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

4 โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเน่ืองจากปัญหา
ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย 
ฯลฯ 
 

เพื่อให้รู้วิธีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะ
ภัยอย่างถูกวิธ ี
 

 อาสาสมคัรใน
ต าบลโสกก่าม 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 100 
 

อาสาสมคัรรู้วิธีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
ต่าง ๆอย่างถูกวิธ ี

ส านักปลัด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ 

 

๑๑๕ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมรณรงค์
ต่อต้านป้องกัน
อาชญากรรมยาเสพติด 
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดภายใน
ต าบล 

กลุ่มผู้เสพยาเสพ
ติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มผู้เสพยา 
เสพติดมีจ านวน 
ลดลง 

เป็นการป้องกันปัญหายา
เสพติดภายในต าบล 

ส านักปลัด 

๖ โครงการชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
 

จิตอาสาทุกคน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จิตอาสามีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ 

ส านักปลัด 

๗ โครงการทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

จิตอาสาทุกคน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จิตอาสามีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ 

ส านักปลัด 

รวม ๗ โครงการ ๑,๓๐0,000 ๑,๓๐0,000 ๑,๓๐0,000 ๑,๓๐0,000 ๑,๓๐0,000    
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๑๑๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

            4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการ  
            4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมด้าน
การท่องเทียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนที่มีความ
สนใจ (หมู่ 1-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
อบรม ร้อยละ 60  

 

ประชาชนมีความรูแ้ละ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณน้ าตก
ถ้ าพระ  หมู่  9 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บริเวณ
น้ าตกถ้ าพระ  

หมู่ 9 100,000 100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อถังขยะ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อรองรับขยะ
บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 สถานที่ท่องเที่ยว
น้ าตกถ้ าพระ หมู่ ๙  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บริเวณแหล่งท่อง 
เที่ยว สะอาดขึ้น 
ร้อยละ 50 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมี
ความเป็นระเบียบและ
สะอาด  

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน
ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน  

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
บ้านถ้ าพระหมู่  9 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเขา้ร่วม
อบรม ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวน้ าตกถ้ าพระ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม/
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว   

น้ าตกถ้ าพระ 100,000 100,000 100,000  100,000  100,000  จ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20   

น้ าตกถ้ าพระเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคนรู้จักเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ส านักปลัด 
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๑๑๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดหาตลาด
เพื่อซื้อขายสินค้าทาง
การเกษตร 

เพื่อเป็นแหล่งซื้อ
ขายสินค้าทาง
การเกษตรและ
แก้ไขปัญหาจาก
พ่อค้าคนกลาง 

1 แห่ง 
  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  มีตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการ 
เกษตร 
 

ผลผลิตทางการ เกษตรได้
ราคาตามมาตรฐาน 

ส านักปลัด 

7 โครงการก่อสร้างตลาด
สดกลางภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีตลาดที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวก และสะอาด 

ก่อสร้างตลาดสด
ชุมชน  
1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ 
 ร้อยละ 80 
 

ประชาชนในต าบลมีตลาด
ที่ได้มาตรฐานสะดวก และ
สะอาด 

ส านักปลัด 

8 โครงการก่อสร้างตลาด
กลางยางพาราต าบล
โสกก่าม 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ซื้อ ขายยางพารา
ของต าบลโสกก่าม 

ก่อสร้างตลาดกลาง
ยางพาราในต าบล
โสกก่าม 
จ านวน 1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ 
 ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีสถานที่ซื้อ 
ขายยางพาราของต าบล
โสกก่าม 

ส านักปลัด 

9 โครงการก่อสร้างตลาด
สดชุมชนบ้านเจริญสุข 
หมู่ 12 

เพื่อเป็นแหล่งซื้อ
ขายสินค้าอุปโภค
บริโภคในชุมชน 
 

ก่อสร้างตลาด หมู่ 
12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ 
 ร้อยละ 80 
 

ชุมชนมีตลาดที่ได้
มาตรฐาน สะดวก และ
สะอาด 

ส านักปลัด 

10 โครงการสนับสนุน/
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
ในต าบล   

เพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริมแหล่ง
เงินทุนให้กลุ่มต่างๆ
ในชุมชน  
 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 
  

1,200,000 1,200,000 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ 
บริหารจัดการของ 
กลุ่มต่างๆในชุมชน 
ร้อยละ 60 
 

ชุมชนมีแหล่งเงินทุน
ส ารองในการประกอบ
อาชีพและมคีวามเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น   

ส านักปลัด 

 



   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

   

๑๑๘ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างตลาด
สดชุมชน    

เพื่อเป็นแหล่งซื้อ
ขายสินค้าอุปโภค
บริโภคในชุมชน 
 

ก่อสร้างตลาด  
หมู่ ๖ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ 
 ร้อยละ 80 
 

ชุมชนมีตลาดที่ได้
มาตรฐาน สะดวก และ
สะอาด 

ส านักปลัด 

รวม ๑๑ โครงการ ๒,๐๕๐,000 ๒,๐๕๐,000 ๒,๐๕๐,000 ๒,๐๕๐,000 ๒,๐๕๐,000    
 

 
 
 
 
 
   



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมดา้นการศึกษา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสมดุลย ัง่ยนื  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.... 
            5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
            5.1 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้างสวน 
สาธารณะประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน/
ออกก าลังกาย 

 พื้นที่ต าบลโสกก่าม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสถานที่
พัก ผ่อน/ออกก าลัง
กาย  

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อน/ออกก าลังกาย  

ส านักปลัด 
 

2 โครงการอนุรักษ์ดินและ
น้ า 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและ
น้ าให้คงอยู่และมี
ความสมบูรณ 

 พื้นที่ต าบลโสกก่าม 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดิน
และน้ า 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ดินและน้ าให้
คงอยู่และมีความสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการจัดงานวันพื้นที่
ชุ่มน้ าบึงโขงหลง 
 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่อย่างสมดุล 

บ้านโสกก่าม/ 
เจริญสุข 
หนองปลาดุก/ 
นาตาไก้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 4 
หมู่บ้านเข้ารว่ม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
 

ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสมดุลโดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   

ส านักปลัด 

4 โครงการสร้าง
อาสาสมคัรดูแลปา่
ชุมชน (ของหมู่บ้าน)   

เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและเพิ่ม
ความร่มรื่นในชุมชน 
 

12 หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลป่าในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการรักน้ า รักป่า  
รักแผ่นดิน 

เพื่อฟื้นฟูและรักษา
พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่
ให้มีความสมบูรณ์
และย่ังยืน 

พื้นที่สาธารณะใน
ต าบลโสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป่าสาธารณะมีต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ให้มี
ความได้รับการดูแลรักษา
ให้มีความสมบูรณ์และ
ย่ังยืน 

ส านักปลัด 
 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดท า
สวนสาธารณะบริเวณ
สระน้ าศาลาผู้สูงอายุ 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนใน
ต าบลโสกก่าม 

บริเวณสระน้ าศาลา
ผู้สูงอายุ หมู่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสถานที ่
พักผ่อน /ออกก าลัง
กาย 

เกิดความสวยงามและเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในต าบล 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ าบึงโขง
หลง 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นที่ชุ่มน้ า  

ประชาชนในเขต
ต าบลโสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 60 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ชุ่มน้ า 
บึงโขงหลง 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการปลูกป่าชุมชน  
หมู่ 3 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับชุมชน 

ปลูกป่าในพื้นที่  
หมู่ 3 และ หมู่ 9 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 60 

ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวและร่ม
รื่นเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

9 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(แหล่งน้ า/ปา่ไม้/ดิน) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
จิตส านึกมีความรัก
และหวงแหน
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

12  หมู่บ้าน 30,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 60 

 

ประชาชนมีจิตส านึกมี
ความรักและหวงแหน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

๑0 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ฝายน้ าล้น บ้านบ่อ
พนา หมู่ ๕ 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การจัดงานประเพณี
ต่างๆของชุมชน 

หมู่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ชุมชนมีพื้นที่ที่ในการจัด
กิจกรรม/ประเพณีต่างๆ 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์ใน
เขตต าบล 

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาติให้มคีวาม
อุดมสมบูรณ์มาก

ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะประโยชน์ 
ในต าบลโสกก่าม 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ที่สาธารณะ
ประโยชน์มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้มี
ความอุดสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๕ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 ย่ิงขึ้น มากขึ้น  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงาน 
อบต.  

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และร่มรื่น 

ปลูกต้นไม้/ตกแต่ง
บริเวณด้านหน้า
อาคาร   
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานมีความร่ม
รื่นมากขึ้น 

ส านักงานมีความสวยงาม 
และร่มรื่น 

ส านักปลัด 
 

1๓ โครงการก่อสร้างที่พัก
ขยะชั่วคราว 

เพื่อเป็นสถานที่พัก
ขยะชั่วคราว 
 

 ๑ แห่ง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสถานที่พัก
ขยะชั่วคราว 

ชุมชนมคีวามสะอาด
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

1๔ โครงการรณรงค์การลด
ใช้สารเคมีในการเกษตร    

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ถึงผลกระทบของ
การใช้สารเคม ี

12  หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรใช้สารเคมี
ลดลง 

ประชาชนใชส้ารเคมลีดลง ส านักปลัด 
 

1๕ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณท่าจอดเรือ
บ้านถ้ าพระ หมู่ 9 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม  
และร่มรื่น 
 

บริเวณท่าจอดเรือ
บ้านถ้ าพระ หมู่ 9 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บริเวณท่าจอดเรือมี
ความสวยงาม ร่มรื่น  

บริเวณท่าจอดเรือมีความ
สวยงาม และร่มรื่น 
 

ส านักปลัด 
 

1๖ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบศาลา 
ประชาคมหมู่บ้าน ใน
เขตต าบล 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและ  
สะอาดในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 
 

ปลูกต้านไม้ 12  
หมู่บ้าน 

๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000 ๓๖0,000 ศาลาประชาคมมี
ความสวยงามและ
สะอาด 

ชุมชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมต่างๆที่สะอาด
และสวยงาม 
 

ส านักปลัด 
 

๑7 โครงการสร้างปอด
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายและพักผ่อน

ในเขตต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อน/ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อน/ ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

หย่อนใจ 
 
 
 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการธนาคารขยะ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือกันของ
คนในชุมชน 

 12  หมู่บ้าน 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการซึ่งมีการ
คุ้มครองสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

19 โครงการซื้อถังขยะแบบ
เผาขยะได้ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาความ
สะอาดในชุมชน 

12  หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ชุมชนสะอาด/ปลอด
ขยะ 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน  

ส านักปลัด 

20 โครงการก่อสร้าง/จัดซื้อ
เตาเผาขยะ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ก าจัดขยะใน
ครัวเรือน  

12  หมู่บ้าน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ชุมชนสะอาด/ปลอด
ขยะ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

21 โครงการซื้อเครื่องจักร
แปรรูปขยะ 

เพื่อใช้ในการแปร
รูปขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนสะอาด/ปลอด
ขยะ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

22 โครงการสร้างจิตส านึก
ในการลดใช้พลังงาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เข้าใจในเรื่องการ
อนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่  

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ทุกครัวเรือนมีมีการ
ใช้พลังงานลดลง 

 

ประชาชนมีเขา้ใจในเรื่อง
การอนุรักษ์และประหยัด
พลังงาน 

ส านักปลัด 

23 โครงการผลิตเชื้อราไตร
โคเดอร์ม่า 
 

เพื่อให้เกษตรกร
สามารถผลิตและ
ขยายเชื้อราไตรโค

จัดอบรมให้กับ
เกษตรกร  
จ านวน  ๑๒ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกรที่
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

เกษตรกรสามารถผลิต 
และขยายเชื้อราไตรโค 
เดอร์ม่าและน ามาใช้

ส านักปลัด 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

เดอร์ม่าได้  หมู่บ้าน ประโยชน์ได้ 

24 โครงการเตาเผาถา่น 
๒๐๐ ลิตร แบบต้ัง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนประหยัด
พลังงาน 

 ทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 

ประชาชนมีคา่ใช้จา่ยใน
ครัวเรือนลดลง 

ส านักปลัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการเตาอั้งโล่ 
(เตาประหยัดพลังงาน) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนประหยัด
พลังงาน  

 ทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 

ประชาชนประหยัด
พลังงาน 

100,000 

26 โครงการจักรยานสูบน้ า เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลัง
กายและลดค่าใช้ 
จ่ายในครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นที่ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 
 

ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและเป็นการลด
ค่าใชจ้่ายในครัวเรือน 

๕0,000 

27 โครงการส่งเสริมการใช้
หลอดไฟฟ้าประหยัด
พลังงาน (LED) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนประหยัด
พลังงานและลดค่า 
ใช้จ่ายในครวัเรือน 

ประชาชนในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 
 

ประชาชนใช้พลังงานและ
ค่าใชจ้่ายในครัวเรือน
ลดลง 

ส านักปลัด 

28 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูก
พืชผักในครัวเรือน 

ทุกครัวเรือน ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง/ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

29 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
พอเพียง 

เพื่อน าวัตถุดิบใน
ชุมชนมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่  

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ทุกครัวเรือนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง 

 

ประชาชนสามรถน า
วัตถุดิบในชุมชนมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลัด 

๓๐ โครงการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ พื้นที่ในเขตต าบล ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ประชาชนเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๘ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
พืชพรรณในชุมชน 
 

โสกก่าม  โครงการ ร้อยละ ๘๐ 
 

การอนุรักษ์พืชพรรณใน
ชุมชน 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓๑ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถไีทย 
จังหวัดบึงกาฬ(หมู่บา้น
ศิลปวฒันธรรมเข้มแข็ง
ในเขตต าบลโสกก่าม) 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
โดยเน้นการสร้าง 
อัตลักษณ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรมในชุมชน 

บ้านโนนส าราญ 
บ้านโนนส าราญใต้ 
บ้านถ้ าพระ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง ๓  
หมู่บ้านเข้ารว่ม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน เกิด
ความสามัคคีในชุมชน 

กองสวัสดิการฯ 

๓๒ โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย   

ประชากร  
๑๒ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 
 

ชุมชนมีการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กองสวัสดิการฯ 

๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ห้วยน้ าใส หมู่ ๖ 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การจัดงานประเพณี
ต่างๆของชุมชน 

หมู่ ๖ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ชุมชนมีพื้นที่ที่ในการจัด
กิจกรรม/ประเพณีต่างๆ 

ส านักปลัด 
 

๓๔ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์หนองแวง 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและ  
สะอาดในการ
ประกอบกิจกรรม

ปลูกต้านไม้ 

จัดสวน ฯลฯ 

 

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ศาลาประชาคมมี
ความสวยงามและ
สะอาด 

ชุมชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมต่างๆที่สะอาด
และสวยงาม 
 

ส านักปลัด 
 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   

 

๑๒๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ต่างๆ ของหมู่บ้าน 
๓๕ โครงการถมที่

สาธารณประโยชน์ 
 หมู่ ๙ 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การจัดงานประเพณี
ต่างๆของชุมชน 

หมู่ ๙ ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ชุมชนมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ชุมชนมีพื้นที่ที่ในการจัด
กิจกรรม/ประเพณีต่างๆ 

ส านักปลัด 
 

รวม ๓๕ โครงการ ๕,๖๖๐,000 ๕,๖๖๐,000 ๕,๖๖๐,000 ๕,๖๖๐,000 ๕,๖๖๐,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๑๒๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทศาสตร์ท่ี6การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน  าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

       6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
       6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
บริเวณรอบวัดและ 
ศาสนสถานในเขตต าบล 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ
วัด/ศาสนสถานให้
สะอาดและน่า 
เชื่อถือ 

บริเวณรอบวัด/
ศาสนสถานใน
ต าบลโสกก่าม 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ความสะอาดและน่าเชื่อ 
ถือของบริเวณรอบวัด
และศาสนสถาน  

บริเวณรอบวัดและ 
ศาสนสถานสะอาดและ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบศาลปู่
ตา 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ
ศาลปู่ตาให้มีความ
สะอาดและาเชื่อถือ  

บริเวณรอบศาลปู่
ตา หมู่  1-๑๒ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความสะอาดและมั่นคง
ของบริเวณรอบศาลปู่ตา 
  

บริเวณรอบศาลปู่ตา
สะอาดและมั่นคง มาก
ขึ้น  

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบศาล
หลักบ้าน   

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบศาลหลัก
บ้านให้สะอาดและ
น่าเชื่อถือ 

บริเวณรอบศาล
หลักบ้าน หมู่  1-
๑๒ 
  

30,000 30,000  30,000  30,000  30,000 ความสะอาดและ
น่าเชื่อถือของบริเวณรอบ
ศาลหลักบ้าน 

บริเวณรอบศาลหลัก
บ้านสะอาดและน่า 
เชื่อถือมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบศาล
หลักบ้านและห้วยน้ าใส  

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ
ศาลหลักบ้านและ
ห้วยน้ าใสใหส้ะอาด 
น่าเชื่อถือ   

บริเวณรอบศาล
หลักบ้านและห้วย
น้ าใส  

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ความสะอาดน่าเชื่อถือ 
และสวยงามของบริเวณ
รอบศาลหลักบ้านและ
ห้วยน้ าใส 

บริเวณรอบศาลหลัก
บ้านและห้วยน้ าใส
สะอาด น่าเชื่อถือและ
สวยงามมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๑๓๐ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการประ
อาชีพในปัจจุบัน 
 

ประชาชนในพื้นที่ 100,000 100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนน าภูมปิัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  
ร้อยละ 60 

ประชาชนสามารน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การประอาชีพ  

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการประเพณีวัน 
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง  
 

ประชาชนในต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น  

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา 
  

ประชาชนในต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการ ประเพณี 
งานแข่งเรือ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีแข่งเรือ 
 
 

ประชาชนในต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น   

กอง 
การศึกษา 

9 โครงการประเพณีบุญ 
บั้งไฟ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์

ประชาชนในต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กอง 
การศึกษา 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๑๓๑ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 

25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกตัญญู
กตเวทิตาผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม
บันเทิง พบปะสังสรรค์
กัน  

กอง 
สวัสดิการ 

11 โครงการประเพณี
ประจ าท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีประจ า
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
โสกก่าม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 

กอง 
การศึกษา 

12 โครงการรวบรวม/
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 

ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

กอง 
การศึกษา 

13 โครงการส่งเสริม/
อนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบ
สองคลองสิบสี ่
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีฮีตสิบสอง
คลองสิบสี ่
 
 

ประชาชนทุก
หมู่บ้าน  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีฮี
ตสิบสองคลองสิบสี่  

กอง 
การศึกษา 

14 โครงการส่งเสริมการ เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาชนทุก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๑๓๒ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

ท่องสารพันยะ ให้ประชาชนได้
อนุรักษ์การท่อง
สารพันยะ 
 
 

หมู่บ้าน     กิจกรรม ร้อยละ 60 การอนุรักษ์การท่อง
สารพันยะ 
 

การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 

25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการอบรมธรรมะ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้วัดฟัง
ธรรมะพัฒนาจิตใจ  

ประชาชนในเขต
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
 

ประชาชนสามรถด ารง
ชีพตามท านองครอง
ธรรม  

กอง 
การศึกษา 

15 โครงการอบรมธรรมะ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้วัดฟัง
ธรรมะพัฒนาจิตใจ  

ประชาชนในเขต
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
 

ประชาชนสามรถด ารง
ชีพตามท านองครอง
ธรรม  

กอง 
การศึกษา 

16 โครงการศูนย์เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้
เรียนรู้เก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนในเขต
ต าบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

17 โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เน่ืองในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท า
ประโยชน์เน่ืองใน
วันส าคัญของชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ท า
ประโยชน์เน่ืองในวัน
ส าคัญชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 

กอง 
การศึกษา 

18 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้น าชุมชนในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์การจัด
พิธีกรรมทางศาสนา 

ผู้น าชุมชน/ส.อบต. 
ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
ประกอบพิธีกรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้น าชุมชน/ส.อบต. 
ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน สามรถ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้  ร้อยละ 60 

ผู้น าชุมชน/ส.อบต.
สามารถประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้
อย่างถูกต้อง 

กอง 
การศึกษา 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๑๓๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 ทางศาสนา  

รวม ๑๘ โครงการ ๒,๐๖๐,000 ๒,๐๖๐,000 ๒,๐๖๐,000 ๒,๐๖๐,000 ๒,๐๖๐,000    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  

 

๑๓๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

        ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาด้านระบบรบริหารจัดการท่ีดี 
        ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี   
       7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 

25๖6 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าระบบ
แผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน
โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์

เพื่อด าเนินการ
จัดท าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้
ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์

จัดท าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้
ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 การจัดเก็บภาษีง่าย
ขึ้น ร้อยละ 70 

ได้จัดท าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์ สิน
โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์  

กองช่าง 
กองคลัง 

 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิต 
เครื่องกรองน้ าสนิม
เหล็กและผลิต 
เครื่องกรองน้ าอุปโภค
บริโภค 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรูแ้ละ 

สามารถผลิตเครื่อง
กรองน้ าใน 

การอุปโภคบริโภค
ได้ 

12  หมูบ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถผลิตเครื่อง  
กรองน้ าได้ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรูแ้ละ 
สามารถผลิตเครื่องกรอง 
น้ าในการอุปโภคบริโภคได้ 

กองช่าง 

รวม ๒ โครงการ ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000    
 

  
 
 
 
 
 
 



         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.25๖6-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  

 

๑๔๐ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

 
 


