
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลนาคู 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  การบริหารจัดการขยะ(แผนงานสาธารณสุข) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างถนน 
คสล. สถานที่ทิ้งขยะ 

เพื่อให้การเก็บขนขยะ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและทั่วถึง 

สถานที่ก าจัดขยะ
เทศบาล 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 450.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สถานที่ก าจัด
ขยะเทศบาล 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 450.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

การจัดการขยะ
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
บริหารจัดการขยะ
พร้อมเตาเผาขยะ
ระบบควบคุม 
อากาศแบบ 3 ห้อง
เผา 
 

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

เตาเผาขยะ  
จ านวน  1  แห่ง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

จ านวนเตาเผา
ขยะที่ด าเนนิการ
ก่อสร้าง 

การจัดการขยะถูก
หลักสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการบริหารจัดการ
สถานทีท่ิ้งขยะ 

- ขุดและฝังกลบขยะ 
- บริหารจัดการอ่ืน ๆ
เพื่อให้การจัดการบ่อ
ขยะมีประสิทธิภาพ 
 

สถานทีท่ิ้งขยะ
เทศบาลต าบลนาคู 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนสถานที่
ทิ้งขยะที่บริหาร
จัดการอ่ืน ๆ 

การจัดการขยะ
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อถังขยะ
ส าหรับถนนสายหลัก 

เพื่อให้มีถังขยะ
เพียงพอในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

จัดซื้อถังขยะ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนถังขยะที่
ได้รับจัดซื้อ 

มีถังขยะเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
แก่ประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 4  โครงการ - - 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 - - - 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2  การบริหารจัดการน้ าทิ้ง น้ าเสีย(แผนงานสาธารณสุข) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
บ าบดัน้ าเสียจาก
ชุมชน 

- เพื่อบ าบัดน้ าเสียจาก
อาคารบ้านเรือนให้
สะอาดก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาต ิ
- บ่อดักไขมัน  หมู่ที่ 1 

- ก่อสร้างระบบ
บ าบดัน้ าเสียไมน่้อย
กว่า  3  แห่ง 
- บ่อดักไขมัน 1 บ่อ 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

- ก่อสร้างระบบ
บ าบดัน้ าเสียไม่
น้อยกว่า  3  แห่ง 
- บ่อดักไขมัน 1 
บ่อ 

น้ าเสียได้รับการ
บ าบดัและไม่ก่อ
มลพิษให้กับ
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาต ิ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลนาคู  

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและ สามารถ
ระบายน้ าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

ขุดลอกรางระบายน้ า
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาคู ทั้ง 8 หมู่บา้น  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขุดลอก
รางระบายน้ า 

รางระบายน้ า
ระบาย น้ าได้ดี 
น้ าไมท่่วมขัง 
และไม่สง่กลิ่น
เหม็น  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 2  โครงการ - - 5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 - - - 

 



 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติ  

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของ
อ าเภอนาคูโดยมอบ
กล้าพันธุไ์ม้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กล้าพันธุไ์ม้ปลูกใน
พื้นที่ของทุกปีในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกปา่เพื่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มีปริมาณพื้นที่
ปลูกปา่เพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการอบรมเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมทั้ง
นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

 เยาวชนในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดการขยะ
ต้นทาง 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมทั้ง
นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการการจัดการน้ า
เสียในครัวเรือน 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมทั้ง
นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมทั้ง
นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 5  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล(แผนงานเคหะและชุมชน) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล 

- ประดับตกแต่งถนน  
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
- จัดท าเสาโคมไฟฟา้
ตามถนนในเขต
เทศบาล  

ถนนสายหลักบริเวณ
ถนนในเขตเทศบาล  
ตามหมู่บ้าน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน ์

ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม 

กองช่าง 
กอง

สาธารณสุข 
และ

สิ่งแวดล้อม 
2 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์เจ้าปูน่าค ู
เพื่อให้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เทศบาล เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในชุมชน 

- ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  
สวนย่อม  
- ก่อสร้าง
ศาลหลักเมือง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนสถานที่ที่
ได้รับการ
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ภูมิทัศน์ในเขต
สวนสาธารณะเจ้า
ปู่นาคูแลเทศบาล
ต าบลนาค ู

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   13   โครงการ - - 11,180,000 11,180,000 11,180,000 11,180,000 - - - 



 

 


