
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลนาคู 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.1  แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งพัดลม
เพดานอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

เพื่อจัดซื้อพัดลม
เพดานอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

พัดลมเพดานอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค ู
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนพัดลมเพดาน
ที่จัดซื้อและพร้อมทั้ง
ติดตั้ง 

เด็กเล็กปละ
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวกสบาย
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการวันเทศบาล
ประจ าป ี

เพื่อให้พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ก่อตั้งเทศบาล 

จัดกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและเผยแผ่
กิจกรรมของเทศบาล  
ปีละ 1 คร้ัง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดงาน
วันเทศบาลประจ าป ี

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุ การจัดท า
แผนชุมชนและ
ประชาคมเพื่อทบทวน
เละจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปี  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

ออกท าการประชาคม
เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
กิจกรรมจัดท าเวที
ประชาคม 

ปัญหาความ
เดอืดร้อนของ
ประชาชนได้รับ
การแก้ไขอย่าง
ถูกต้องตรงกับ
ความต้องการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่  

เพื่อออกบริการ
ประชาชนและรับฟัง
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนของ
แต่ละหมู่บ้าน 

ออกให้บริการ
ประชาชนในด้านตา่งๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ 
หมู่บ้านละ 1 คร้ัง/ต่อ
ปี 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนคร้ังที่จัดงาน
เทศบาลเคลื่อนที ่

ประชาชนได้รับ
บริการถึงชุมชน 8 
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ในการ
บริการในด้านการ
จัดเก็บภาษ ี

ประชาชนและผู้มี
หน้าที่ช าระภาษีทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาค ู
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ให้การช าระ
ภาษ ี

ได้รับข้อมูลในการ
จัดเก็บ การ
ประเมินภาษีอยา่ง
ถูกต้องและเป็น
ธรรม 

กองคลัง 

6 โครงการก่อสร้างรั้ว
หลังห้องพักเทศบาล
ต าบลนาค ู

เพื่อให้อาคาร
ส านักงาน 
เกิดความปลอดภัย
และป้องกัน
บุคคลภายนอกเข้า
มาภายในอาคาร 
ส านักงานโดยไมไ่ด้
รับอนุญาต 

ก่อสร้างรั้วรอบ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาค(ูตามแบบ
แปลนการก่อสร้าง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วรอบ หลังห้องพัก
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 
นาคูที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

รั้ว,บริเวณหลัง
ห้องพักส านักงาน
เทศบาลต าบลนาคู 

กองช่าง 
 

7 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาคู 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
ส านักงาน พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม.
พร้อมทาสีอาคาร
ส านักงาน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวนอาคาร
ส านักงานด าเนนิการ
การก่อสร้าง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

กองช่าง 

 
 
 
 



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถจักรยานยนต ์

เพื่อให้มีที่จอด
รถจักรยานยนต์
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการและส าหรับ
พนักงานโดยแยก
เป็นสัดสว่นให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

- ที่จอด
รถจักรยานยนต์ผู้มา
ติดต่อราชการ 
จ านวน 1 แห่ง 
- ที่จอด
รถจักรยานยนต์
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนที่จอดรถที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสด
เทศบาล 

ยกระดับพื้นอาคาร 
แผงขายสนิค้า ต่อ
เติมเสาอาคาร 
เปลี่ยนหลังคา 

- พื้นขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. 
- แผงวางสินคา้ 
จ านวน 170 แผง 
- หลังคาขนาด กวา้ง 
30 เมตร ยาว 50 
เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- พื้นขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. 
- แผงวางสิค้า 
จ านวน 170 แผง 
- หลังคาขนาด 
กว้าง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

10 โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลนาคู 

ก่อสร้างอาคารตลาด
สดเทศบาลหลังใหม่ 

ขนาดพื้นที่กว้าง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 2,400 
ตร.ม. 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

อาคารตลาดสด 
ขนาดพื้นที่กว้าง 
40 เมตร ยาว 60 
เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

11 โครงการปรับปรุงลาน
คอนกรีตข้างตลาดสด
เทศบาล 

เสริมคอนกรีตลาน
ข้างตลาดสดเทศบาล
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเปน็พื้นที่
จัดกิจกรรม 

กว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เสริมคอนกรีตลาน 
กว้าง 40.00เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

           



   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างหลังคากัน
สาดโพลีคาร์บอเนต 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ
อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้ารับบริการ 
 

บริเวณรอบหน้า
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลนาคู 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหลังคา
หลังคากันสาดโพลี
คาร์บอเนตที่
ด าเนินการก่อสร้าง 

บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างที่ลา้ง
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้มีที่ล้าง
รถบรรทุกขยะและ
รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลอย่าง
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

ที่ล้างรถจ านวน  1  
แห่ง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนที่ลา้งรถที่
ก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งได้รบัการ
ดูแลรักษาอย่างถูก
สุขลักษณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

14 โครงการการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ  
ทต.นาค ู

30,000 30,000 30,000 30,000 ความก้าวหน้าใน
การด าเนิน
โครงการ 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและเป็น
การส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของ 
ทต.นาค ู

กองคลัง 

15 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ
อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้ารับบริการ 

อาคารอเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง  
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 40.00 ม.  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง  
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. 

บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 15  โครงการ - - 11,260,000 11,260,000 11,260,000 11,260,000 - - - 

 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.2  การพัฒนาบุคลากร(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมให้ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้าง,พนักงานจา้ง
ทุกคนและทัศนศึกษา
ดูงานในประเทศ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมที่
ร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

ได้รับความรู้และ
สามารถน าทักษะ
ทางวชิาการมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการปกป้อง 
เทิดทูนสถาบัน 

เพื่อส่งเสริม ปกป้อง 
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปกป้อง เทิดทูน 
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริม ปกป้อง 
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ปกป้องเทิดทูน 
สถาบนั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนา
พนักงานเทศบาลสู่
อาเซียน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฎิบัติตนสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรม  ส่งเสริม  
สนับสนนุเก่ียวกับ
อาเซียน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนกิจกรรมที่
จัดพัฒนาพนักงาน
เทศบาลสู่อาเซียน 

บุคลากรมีความรู้
สามารถน ามา
ปฎิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนพนักงาน 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารและ 
สมาชิกเทศบาล ที่
เข้าร่วมการพัฒนา
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ 
สามารถน ามา
ปฏิบัติ งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
กองคลัง 

รวม 4  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและ ปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.3  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย (การรักษาความสงบภายใน)(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 

เพื่อคัดเลือก
ประชาชนมาเปน็
อาสาสมัครชว่ยเหลือ
สังคมทั่วไป 

รับสมัครประชาชน
จากทุกหมู่บ้านไม่น้อย
กว่า 100 คน เพื่อมา
เข้ารับการฝึกอบรม
จากเทศบาลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ป้องกันชุมชนของ
ตนเอง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อลดและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย 

รับสมัครประชาชน
จากทุกหมู่บ้านไม่น้อย
กว่า 100 คน เพื่อมา
เข้ารับการฝึกอบรม
จากเทศบาลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
ฝึกอบรมฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

การเกิดอัคคีภัย
ลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

เพื่อลดและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์อย่างน้อย  
1 จุด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ความรู้การระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่
ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมความรู้
การระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นแก่
ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชน
และนักเรียนในเขต
เทศบาล 
 

ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาลรู้จักการ
ระงับอัคคีภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่   
 

เพื่อลดและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่อย่างน้อย  
1 จุด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่   

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สัญญาณไฟฟ้า
จราจรตามบริเวณ
ทางแยกในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

บริเวณทางแยกร่วมใน
เขตเทศบาล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนสัญญาณไฟ
จราจรที่จัดซื้อและ
พร้อมทั้งติดตั้ง 

เกิดความปลอดภัย
ในการข้ามถนน
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งกล้อง CCTV  

เพื่อติดตั้งกล้อง 
CCTVเพิ่มเติมในจัด
ส าคัญ 

- รอบตลาดสด
เทศบาลต าบลนาคู 
- สี่แยกไฟแดง บริเวณ
จุดทางแยกที่มี
ความส าคัญในพื้นที่
เทศบาล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกล้องวงจร
ปิดที่จัดซื้อและ
พร้อมทั้งติดตั้ง 

เกิดความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน    

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ส่งเสริมสนบัสนุน
การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชน    

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาคทูี่ได้รับการ
สนับสนนุการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

365,000 365,000 365,000 365,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนนุ ป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ประชาชนได้รับ
การป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 8  โครงการ - - 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   27   โครงการ - - 12,655,000 12,655,000 12,655,000 12,655,000 - - - 

 
 
 
 
 


