
 
 

ส่วนที่ 1 
 บทน ำ  
 
1.  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลต าบลนาคูได้ด าเนินการ  ก าหนดประเด็นปัญหาความ
ต้องการ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงาน  โครงการ  และความต้องการ
ของประชาชนและท้องถิ่นโดยน าเอาแผนงาน โครงการมาจากความต้องการของประชาชนจากการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งให้สอดคล้องกับแผนงานนโยบายของอ าเภอ
จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนของแผนพัฒนาสามปี   จึงท าให้การก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาสอดคล้องกับแนวพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู    
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 -  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
 -  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  

 เทศบาลต าบลนาคูได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกด้านการ
พัฒนา  ทุกแผนงาน  เช่น  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความสะอาด  สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น  
ถนน  ไฟฟ้าอาคารและสาธารณะ  รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 
3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   
 เทศบาลต าบลนาคู ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคูสามปี  โดยได้ด าเนินการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยทบทวนแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561)  วิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาเร่งด่วน   
คัดเลือกปัญหา  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา   ก าหนดแผนงาน โครงการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติ 
มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง    ต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน โดยเสนอคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือขอความเห็น ให้ความเห็นชอบ ตามล าดับ จนถึงการจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาและเสนอให้สภา
เทศบาลต าบลนาคูให้ความเห็นชอบ 



 
 

4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลนาคูเพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้

เทศบาลต าบลนาคูเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมี  ประสิทธิภาพและ
ประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ และท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีหลักการ  แนวทาง       
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู    แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ตรงตามความต้องการและปัญหาของ
ประชาคมเทศบาลซึ่งจะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
เพ่ิมเติมในแต่ละปี ต่อไปโดยแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 

1.  ช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาคู 
2.  ใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น 
3.  เป็นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลนาคู 
4.  เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของประชาชน     
     สภาเทศบาลต าบลนาคูและอ าเภอ 
5.  น าไปใช้ในการจัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายของ เทศบาลต าบลนาคู 
 

ส่วนที่ 2 
 สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนท่ีส ำคัญของเทศบำลต ำบลนำคู 

 
1.  สภำพทั่วไป 

เดิมพ้ืนที่บ้านนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาจากหน่วย กรป.กลาง 
กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นหมู่บ้านที่มีความส าคัญด้านยุทธศาสตร์ทางทหารโดยมีสัญลักษณ์
ได้แก่ สนามบินเสรีไทยตั้งอยู่ เนื่องจากความเจริญและความหนาแน่นของชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไปจึงได้มีประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลนาคู อ าเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ขึ้นเมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์   2528  ซึ่งได้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
หน้า  4  เล่ม  102   ตอน 69   ลงวันที่  1  มิถุนายน  2528 และฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  
โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7.54 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะท่ีตั้งและอำณำเขต 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาคู  ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขท่ี 1    ถนนธนะรัชต์  ภายในพ้ืนที่  หมู่ที่  9    
บ้านสายนาค า ต าบลนาคู  อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อแก้ว  ฟากตะวันตกตรงจุดที่บรรจบ
กับห้วยยาง ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลาง  ถนน 
ธนะรัตน์กับถนน ชมะนันท์  ตรงเส้นแนวเขตสนามบินทหาร 
 ด้ำนตะวันออก จากหลักเขตที่  3  เลียบเส้นแนวแบ่งเขตต าบลนาคู  กับต าบลสายนาวัง  ไป
ทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนากระเดา  ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยมะโนฝั่ง
ตะวันออก 



 
 

 ทิศใต้  จากหลักเขตท่ี  4   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่ง
ต้ังอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2101  แยกทางหลวงหมายเลข 2042   (ห้วยผึ้ง – บ้านนาคู)  ฟาก
เหนือและริมทางห้วยยางฝั่งตะวันตกตรงเชิงสะพานข้ามห้วยยาง 
 ทิศตะวันตก   จากหลักเขตท่ี 5 เลียบริมฝั่งห้วยยาง  ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับ
หลักเขตที่ 1  
พ้ืนที่ 
 เทศบาลต าบลนาคู มีพ้ืนที่โดยประมาณ  7.54   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,713 ไร่ 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ 
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส  
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง  เฉลี่ย  250  
มิลลิเมตร/ปี 
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาว เฉลี่ย  20 องศา
เซลเซียส 
หมู่บ้านและผู้น าหมู่บ้าน  ที่อยู่ในเขตปกครอง  
  1. หมู่ที่    1 บ้านนาคู นายสยาม  พิมพ์รส 
  2. หมู่ที่    2 บ้านนาคู นายสังคม    จิตจง(ก านันต าบลนาคู) 
  3. หมู่ที่    6 บ้านวังเวียง นายประภาส  พลนาคู 
  4. หมู่ที่    7 บ้านนาคลอง นางฐิติรัตน์  บุญแสน 
  5. หมู่ที่    9 บ้านสายนาค า นายรินทอง  บุญแสน 
  6. หมู่ที่    10 บ้านนาคู นายภูษิต     จิตจง 
  7. หมู่ที่    11 บ้านนาคู นายสมจัน   สิมสาร 
  8. หมู่ที ่   12 บ้านนาคูพัฒนา นายสมัย  รังระรื่น 
    เทศบาลต าบลนาคู  มีจ านวนประชากรทั้งหมด  5,483   คน ชาย   2,682   คน 
หญิง  2,801   คน   จ านวน  1,794  ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  727.19   คน/ตารางกิโลเมตร 
(ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  เมษายน  2559 : งานทะเบียนราษฎร ) 

2. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ระบบสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน) 
การไฟฟ้า 

  เทศบาลต าบลนาคูมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน  การให้แสง
สว่างตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จ านวนประชากรที่ใช้
ไฟฟ้าจ านวนร้อยละ 99     
  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
3.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 
   - อาชีพการท านา   จ านวน              1,619   ครัวเรือน 
   - อาชีพรองท าไร่ (มันส าปะหลัง,ข้าวโพดหวาน,พืชผัก,ถั่วลิสง,ยาสูบ,ถั่วฝักยาว)   
          จ านวน   75   ครัวเรือน 
  - อาชีพค้าขาย     จ านวน               47       ครัวเรือน   
  - อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค,กระบือ,สุกร จ านวน                     53  ครัวเรือน 



 
 

          รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ    30,000     บาท/ปี 
 
 
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลนาคู 
 1.  ธนาคาร    1     แห่ง     
 2.  โรงแรม / ห้องพัก   6     แห่ง   
 3.  ปั้มน้ ามันขนาดใหญ่   2     แห่ง 
 4.  โรงงานอุตสาหกรรม   2     แห่ง 
 5.  โรงส ี                   12     แห่ง  
 6.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  3     แห่ง  
 7.  จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม                      3     แห่ง  
 4.   สภำพทำงสังคม 
      4.1 สภาพทางการศึกษา 
 4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา       2     แห่ง    
          - โรงเรียนบ้านนาคู    
          - โรงเรียนบ้านวังเวียง    
 4.1.2 โรงเรียนของเอกชนจัดการ       1     แห่ง 

         - โรงเรียนอนุบาลพรบิดา (ระดับอนุบาล- 1-3) 
 4.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา     1     แห่ง 
           - โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป กลาง อุปถัมภ์”   
 4.1.4  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    8     แห่ง 

4.1.5  ห้องสมุดประชาชน(แหล่งเรียนรู้เทศบาลต าบลนาคู)  1     แห่ง 
      4.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 
 4.2.1 วัด/ส านักสงฆ์  4     แห่ง 
         -  วัดโพธิ์ศรีแก้ว    หมู่ที่  6 
         -  วัดนาคูเหนือ  หมู่ที่  11 
         -  วัดนาคูใต้  หมู่ที่  10 
         -  ส านักสงฆ์ศรีหนองแคน หมู่ที่  7 
      4.3   การสาธารณสุข 
 4.3.1. โรงพยาบาลนาคู    1      แห่ง 
 4.3.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน   1      แห่ง  
 4.3.3.  คลินิกแพทย์    3     แห่ง 
 4.3.4.  ร้านขายยาที่มีเภสัชกร   4     แห่ง 
 4.3.5.  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  98  เปอร์เซ็นต์ 
    
 
 
     4.4 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 4.4.1  สถานีต ารวจ   1     แห่ง 
 4.4.2  สถานีดับเพลิง   -     แห่ง      



 
 

 4.4.3  หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1     แห่ง     
 4.4.4  ป้อมยาม(เทศบาล)   1     แห่ง 
      4.5 การคมนาคม 
  4.2.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2291  ถนนนาคู - เขาวง ผ่านหมู่ที่ 1,2,7,10,12 
  4.2.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2101  นาคู – ห้วยผึ้ง  ผ่าน หมู่ที่ 10,6 
  4.2.3 ทางหลวงชนบทหมายเลข กส  4001 สาย นาคู  - บ่อแก้ว   

4.2.4  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
       4.6 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 

-   ห้วยมะโน/ห้วยยาง    2      สาย  
    -  อ่างเก็บน้ าห้วยมะโน(อยู่ในเขต อบต.นาคู) 1     แห่ง    

-  ฝายน้ าล้น     2   แห่ง 
  (ฝายน้ าล้นห้วยยาง ม.6,ม.9) 

      4.7 การประปา 
เทศบาลต าบลนาคู ได้ด าเนินกิจการประปาของเทศบาลเอง  เป็นระบบประปาผิวดิน

ได้รับมอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  มีความจุ 200 ลบ.ม. ใช้เครื่องสูบน้ าจากแหล่งน้ า(อ่างเก็บน้ า
ห้วยมะโน) และมีมอเตอร์สูบขึ้นถังเก็บน้ า เปิด – ปิด เป็นเวลาและให้บริการน้ าประปาจ านวน  8 
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาคู  แต่การบริการน้ าประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน เนื่องจากระบบการจ่ายน้ ามีขนาดเล็ก  เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของชุมชน  นอกจากนี้
ยังขาดแคลนน้ าดื่มที่สะอาด จ านวนผู้ใช้น้ าประปา  1,703  ราย   
(ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน 2559  : กองการประปา) 
 
5.  ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  จ านวน    52    คน 

ส านักปลัดเทศบาล      12      คน 
 กองคลัง           6      คน 

กองช่าง          3      คน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  15      คน 
 กองสวัสดิการสังคม     3      คน 

กองการศึกษา       8      คน 
กองการประปา           5      คน    
(ท่ีมา : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล) 
ระดับกำรศึกษำ 

 - ประถม/มัธยม    จ านวน      15      คน 
-  ปวช./ปวท./ปวส.   จ านวน      4        คน 

 - ปริญญาตรี    จ านวน       23      คน 
     - สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน       10      คน 
  รายได้ของเทศบาลต าบลนาคู ประจ าปีงบประมาณ  2558  จ านวน    49,498,531.08   บาท 
 - เงินรายได้ ที่จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้     26,834,196.08   บาท 
 - เงินอุดหนุนทั่วไป /อุดหนุนอ่ืน ๆ รวม       22,664,335   บาท 
   (ที่มา : กองคลัง เทศบาลต าบลนาคู) 
 



 
 

ส่วนที่  3                              
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 

 
 3.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง 
 1.  ศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าภายในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการรับข้อมูลข่าวสาร   มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง  สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่และได้รับจากภายนอกมา
ถ่ายทอดและน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  ความสามัคคีการให้ความร่วมมือของชุมชน  ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการได้เป็นอย่าง 
 3.  สถานที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสายเป็นทางผ่านไปได้หลายพ้ืนที่โดยเป็นเส้นทาง
ผ่านไปจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร  จึงส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 4.  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มนาดอน เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชทางการ
เกษตรกรรมท าไร่, ท านา   
 5.  มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น  ประชาชนภายในเทศบาลนาคูมีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสร้างความ
สามัคคีและการผสานความร่วมมือของคนในชุมชน 
 6.  การคมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนคอนกรีตทุกสาย 
จุดอ่อน 
 1.  ขาดการวางแผนบริหารการจัดการ    อีกท้ังกระบวนการการมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
ประชาชนยังไม่เข้มข้นพอ  
 2.  ที่ดินท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและแร่ธาตุอาหาร อีกท้ัง
เกษตรกรที่ท าการเกษตรจริงมีที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 
 3.  ขาดแหล่งกักเก็บน้ า  เกษตรกรขาดแหล่งกักเก็บน้ าที่เป็นระบบท าให้ในหน้าแล้งไม่สามารถ
ที่จะท าการเกษตรได้  เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
 4.  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสไม่มีแรงกระตุ้นที่จะท าให้ประชาชนรู้จักสร้างโอกาสให้กับ
ตนเอง 
 5.  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควรเนื่องจากขาดระบบการจัดการเรื่องการใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.  ขาดกระบวนการทางความคิดในการพ่ึงตนเอง 
 
 
 
 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส 



 
 

 1.  แนวนโยบายการช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรัฐในหลายโครงการ  เช่นการรับจดทะเบียน
คนยากจนและปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่เป็นข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับที่จะน าไปแก้ปัญหาในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  กระแสเกษตรพอเพียง  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 3.  มีพื้นท่ีติดกับชุมชนเมืองท าให้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยเท่ากับชุมชนเมือง  อีกท้ังยังมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวกเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกสามารถเดินทางไปได้ในหลายจังหวัด  ซึ่งในอนาคต
อาจจะเป็นเส้นทางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
อุปสรรค 
 1.  ภัยธรรมชาติ  ได้แก่ ภัยแล้งที่เป็นปัญหาส าคัญยิ่งของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบล
นาค ู อากาศร้อนจัดน้ าในการเกษตรและน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
 2.  การหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมือง  ในปัจจุบันการหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมือง
ได้เข้ามาอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีท้ังที่เป็นโทษและเป็นผลดีท าให้ชาวบ้านซึมซับแบบอย่างการด ารงชีวิตของ
ชุมชนเมืองลืมชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม  ท าให้เกิดการพ่ึงพาขึ้นมา  แทนที่จะพ่ึงตนเอง 
 3.  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์  พ่อค้าคนกลาง  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์
ยังเข้มแข็งท าให้ขาดอ านาจในการเจรจาต่อรอง 

 

3.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ผลการพัฒนาเทศบาลต าบลนาคูในปี 2558 ที่ผ่านมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคูประจ าปี คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู ได้ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาคู ประจ าปี  พ.ศ. 2558  จ านวน  63  โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
ไตรมาสที่  1  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  จ านวน  5  โครงการ 
1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร ทั้ง
สองข้าง  บริเวณทางไปวัดป่าศรีหนองแคน  จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางเม็ง  คะโยธา  ไปวัดศรี
หนองแคน หมู่ที่ 7 
2.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
3.  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 
4.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 
5.  อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  
 

ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  จ านวน   14   โครงการ 
1.  ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลต าบลนาคู  บริเวณถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล 
2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ข้างโรงเรียน
บ้านนาคูพัฒนาฯ"กรป"กลางอุปถัมภ์ จากหน้าบ้านนายบัวไล  อุตโมไปสะพานข้ามคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 2 
3.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
4.  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคู(บุญข้าวจี่) 
5.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน บ้านวังเวียง 
6.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน บ้านนาคู 



 
 

7.  โครงการจัดท าโต๊ะสแตนเลสตลาดสดบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู 
8.  โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลบริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลนาคู 
9.  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
10.  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอและศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต าบลระดับอ าเภอ 
11.  โครงการประชุมประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
12.  โครงการส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน 
13.  โครงการฝึกอบรมทบทวน(เพ่ิมศักยภาพ) อปพร.  
14.  จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลนาคู แบบรถกระบะ ทะเบียน นข 3614 
กาฬสินธุ์  
ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  
 

ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน    จ านวน   26   โครงการ 
1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้าง 
บริเวณท่ีนา  
นายทองดี  สิมสาร หมู่ที่ 2 
2.  ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  บริเวณโรงปุ๋ย หมู่ที่ 12 
3.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง คสล. ม.2 
4.  ก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 
0.60 เมตร  จ านวน  12  ทอ่น  บริเวณข้างร้านกบนาคูโลงไทย ถึงที่นา นางนวลจันทร์  บุญปก  หมู่ที่ 
6 
5.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  ขนาดกว้าง 0.45 เมตร  ลึก 0.35  เมตร  ยาว 
41.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางฯบริเวณไหล่ถนน  คสล. บริเวณบ้านนางลวด  แสงสาร ถึงถนนบิณฑ
ครุปฑ์ หมู่ที่ 9 
6.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 9.00  เมตร 
บริเวณห้วยหนองกกกุง ช่วงที่นานางสินธุ  สุล านาจ ไปนานายจัน สีลา หมู่ที่ 9 
7.  จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ า ม.6 
8.  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  บริเวณบ้านนางค า  รังค า  ถึง นานายดิลก บุญแสน หมู่ที่ 7 
9.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร ทั้งสอง
ข้าง  บริเวณท่ีนา นายดา ศรีพันลม หมู่ที่2 
10.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  115.00 เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่  คสล. ไม่น้อยกว่า 460.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 
เมตร  ทั้ง 2 ข้าง  บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน  จากหน้าบ้านหมอชานนท์ถึงโรงปุ๋ย  หมู่ที่ 12 
11.  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
12.  โครงการวันผู้สูงอายุ 
13.  โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
14.  โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ 



 
 

15.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 
16.  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนาคูคัพ ครั้งที่ 34 
17.  เงินอุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาล(หมู่บ้านละ7,500 บาท) 
18.  อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทต.นาคู 
19.  โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 
20.  จ้างเหมาขุดลอกรางระบายฯ 
21.  ก่อสร้างผ้าใบกันแดดตลาดสดเทศบาลขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร  จ านวน 34 ชุด 
22.  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
23.  โครงการวันเทศบาล วันที่ 24  เมษายน 
24.  โครงการสัมมนาและทัศนศึกษา 
25.  อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา 
26.  จัดซื้อโดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ทะเบียน นข 3687 กาฬสินธุ์ ยี่ห้อ นิสสัน 
 

ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน      จ านวน    18   โครงการ  
1.  ก่อสร้าง คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 42 เมตร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู) 
2.  ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  พร้อมทาสีตีเส้นและอุปกรณ์ประกอบสนาม 
3.  ก่อสร้างศาลาพักญาติเมรุวัดถ้ าพระฤาษี  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 10.50  เมตร 
4.  เงินอุดหนุน(บ้านวังเวียง) ได้แก่ โครงการบริหารการศึกษาฯ+โครงการครูพระสอนศีลธรรม 
5.  เงินอุดหนุน(นาคูพัฒนาฯ) ได้แก่ โครงการบริหารการศึกษาฯ 
6.  เงินอุดหนุน(บ้านนาคู) ได้แก่ โครงการบริหารการศึกษาฯ+โครงการครูพระสอนศีลธรรม 
7.  โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า 
8.  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
10.  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
11.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12.  โครงการอบรมสัมนาและพัฒนาสตรี 
13.  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
14.  โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นไทยฯ 
15.  จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
16.  ก่อสร้างหลังคากันสาดบริเวณท่ีล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู 
17.  ก่อสร้างหลังคารอบสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู 
18.  ตู้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณ 2558  ผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลประสบความส าเร็จ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ 
แต่ละตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
- ถนนภายในเทศบาลได้มาตรฐานท าให้การจราจร
สะดวก ปลอดภัย 
- ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้า ประปาใช้เพ่ิม
มากขึ้น เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 
- ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความตื่นตัวและมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

- การสัญจรไปมาสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 
- มีไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน หนทางสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
- มีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 
- ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น 

- เทศบาลสามารถจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงาน 
- มีตลาดสดที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
- มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอายุ 
 2 – 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยพร้อมรับการศึกษา 
- จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , 
ผู้ด้อยโอกาส 
- ประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ 
 
- เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

- ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

- มีวัสดุ – อุปกรณ์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และ
บริการประชาชน 
- ตลาดสดได้มาตรฐาน 
- ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น 
- เด็กมีการพัฒนาการเหมาะสมกับวัยมีร่างการแข็งแรง 
 
- จ านวนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผูด้อยโอกาส  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ,สามารถพ่ึงตนเองได้ 
- ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้และสามารถป้องกัน
โรคไม่ให้แพร่เชื้อได้ 
- ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้นและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
- มีการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

  

 ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู ประจ าปี 2558  เทศบาลต าบลนาคูได้ตรา
เป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทั้งในส่วนของการพัฒนาและการบริหารงาน
ประจ าโดยแผนงานและโครงการสอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2558– 2560) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

 
4.1   วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ      “เทศบำลต ำบลนำคู  เป็นเมืองน่ำอยู่  อย่ำงยั่งยืน” 
4.2  พันธกิจ 

1.พัฒนาการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
3. มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและป้องกันภัยจากยาเสพติด 

4.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลนำคู 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  3.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

    แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 
2.  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 
4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน    

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 
1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน 
3.  การสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
4.  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
1. การบริหารจัดการขยะ 
2.  การบริหารจัดการน้ าเสีย 
3.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 

      4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
2.  การพัฒนาบุคลากร 
3.  การป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย(การรักษาความสงบภายใน) 



 
 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลนาคู  พ.ศ.  2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลนาคู  พ.ศ.  2560 (ต่อ) 
 

 

แบบ ยท.01 

ยทุธศาสตร์จงัหวดั การพฒันาคน สังคม เศรษฐกิจ 
 และส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 
วถีิไทยอีสาน 

ส่งเสริมและพฒันา การเกษตร
ปลอดภยั 

พฒันาผา้ไหมแพรวา และ
ผลิตภณัฑชุ์มชน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  พฒันาคน และเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
2.  พฒันาระบบสุขภาพ สวสัดิการ 
และการดูแลผูด้ว้ยโอกาส 

3.  บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม 

4.  การบูรณาการความร่วมมือสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนในการ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.  ส่งเสริมการคา้ การ
ลงทุน ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

1.  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และ
ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม 

2.  พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการจดัการ  การ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียว 
 

 

 

1.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจยัการผลิตสินคา้
เกษตรปลอดภยั 
2.  ส่งเสริมและพฒันา
กระบวนการผลิต การแปรรูป 
สินคา้เกษตรปลอดภยัให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 

3.  พฒันาและเช่ือมโยง
เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ และตลาด 
สินคา้บริโภคปลอดภยั 
 

 

 

 

1.  ส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนรู้การผลิตผา้ไหม  แพรวา
และผลิตภณัฑชุ์มชน 

2.  พฒันาคุณภาพ การแปรรูป
ผา้ไหมแพรวาและผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

3.  ส่งเสริมและพฒันาการตลาด
ผา้ไหมแพรวาและผลิตภณัฑ์
ชุมชนเช่ือโยงทั้งในและ
ต่างประเทศ   
 

 

 

 

 

 

1.  เพิ่มศกัยภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน และความแลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

2.  ส่งเสริมการบริหารงานแบบ
บูรณาการภายใตก้ารบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 

3.  ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแบบครบวงจร 
 

 

 

 

 

 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

การพฒันาการผลิตทาง
การเกษตร 

การพฒันาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพฒันาผา้ไหมแพรวาและ
ส่งเสริม ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การพฒันาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

การรักษาความมัน่คงภายใน และพฒันา
ระบบบริหาร ภายใตก้ารบริหารงาน

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท. 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ดา้นคุณภาพชีวติ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นการบริหารจดัการ 

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตเทศบาลต าบลให้มีความสะดวก และมาตรฐาน
เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืน  ๆ  ให้ประสบ
ความส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นคมนาคม
ขนส่ง  ดา้นความสงบเรียบร้อย  ความสงบสุข
ของประชาชน  และดา้นเศรษฐกิจ 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในชุมชน
ทั้งทางดา้นจิตใจ ดา้นการศึกษา ดา้น
สุขภาพอนามยั ดา้นสวสัดิการและสังคม 
ดา้นกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้

เพื่อพฒันาระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอนัพึงปรารถนา
ร่วมกนัไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน 

เพื่อสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการท างาน ของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจงัหวดั
ขอนแก่นตามยทุธศาสตร์การ บริหารราชการให้เป็นไป
ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

แนวทางการพฒันา 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้
และรางระบายน ้ า 
2.  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ และการขยายเขต
บริการไฟฟ้า 
 

3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบประปา 
4.  ส่งเสริมการเกษตร
และการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน    
 

1.  การส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 
ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมและการ
กีฬาในทอ้งถ่ิน 

2. การส่งเสริมสนบัสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน 

3.  การสังคมสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง 
 

4.  การป้องกนัยาเสพติดในชุมชน 

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
6.  ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการ
สาธารณสุข การอนามยัแม่และเด็ก
ในชุมชน 

 

1. การบริหารจดัการขยะ 
2.  การบริหารจดัการน ้ าเสีย 
3.  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4. การปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาล 

 

1. การบริหารและพฒันาองคก์ร 
2.  การพฒันาบุคลากร 
3.  การป้องกนัและบรรเทาสารธารณภยั
(การรักษาความสงบภายใน) 
 

แบบ ยท.01 

การรักษาความมัน่คงภายใน และพฒันาระบบ
บริหาร ภายใตก้ารบริหารงานกิจการบา้นเมืองท่ี

ดี 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

โครงการ
ก่อสร้าง
สะพาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน ้ า 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

โครงการ
จดัซ้ือครุภณัฑ์

ประปา 

โครงการ
ก่อสร้าง

ระบบประปา
ผวิดินขนาด

ใหญ่ 

โครงการก่อสร้าง
ฝาย/ห้วย 

โครงการขดุลอก
ฝาย/ห้วย 

โครงการจดังานวนัส าคญั 

โครงการจดังานบุญ
ประเพณี 

โครงการ 
แข่งขนักีฬา 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  และ
ผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาล

ต าบลนาคู 

สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส  
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วย
เอดส์ ผูมี้รายไดน้อ้ย  และ

ผูย้ากไร้ยากไร้ 

โครงการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

โครงการบ าบดัและฟ้ืนฟู
ผูติ้ดยาเสพติด 

 
โครงการก่อสร้าง 
อนุสรณ์สถาน 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นสาธารณสุข 

โครงการสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของสุขศาลา 

โครงการป้องกนัโรคดา้น
สาธารณสุข 

โครงการขุดและฝังกลบ 
บ่อขยะ 

โครงการก่อสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสียจากชุมชน 

โครงการขดุลอก 

รางระบายน ้ า 

โครงการก่อสร้างระบบ
ก าจดัส่ิงปฏิกูล 

โครงการเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์
ส านกังาน 

โครงการเทศบาล
ประจ าปี 

โครงการพฒันาบุคลากร 

โครงการรณรงคป้์องกนั
และลดอุบติัเหตุ 

โครงการซ้ือถงัเก็บน ้ าด่ืม 

โครงการฝึกอบรม 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้
และรางระบายน ้ า 
2.  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ และการขยายเขต
บริการไฟฟ้า 
 

3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบประปา 
4.  ส่งเสริมการเกษตร
และการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน    
 

1.  การส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 
ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมและการ
กีฬาในทอ้งถ่ิน 

2. การส่งเสริมสนบัสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน 

3.  การสังคมสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง 
 

4.  การป้องกนัยาเสพติดในชุมชน 

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
6.  ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการ
สาธารณสุข การอนามยัแม่และเด็ก
ในชุมชน 

 

1. การบริหารจดัการขยะ 
2.  การบริหารจดัการน ้ าเสีย 
3.  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4. การปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
เขตเทศบาล 

 

1. การบริหารและพฒันาองคก์ร 
2.  การพฒันาบุคลากร 
3.  การป้องกนัและบรรเทาสารธารณภยั
(การรักษาความสงบภายใน) 
 



 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลนาคู 

วิสยัทศัน์ เทศบาลต าบลนาคู  เป็นเมืองน่าอยู ่ อยา่งย ัง่ยนื 

 

พนัธกิจ พฒันาการบริหาร
จดัการ 

พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การบริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
สะอาดสวยงาม 

พฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใหดี้ข้ึน 

สร้างความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

 

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วถีิชีวติ 
ศิลปวฒัธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

สร้างชุมชนให้
เขม้แขง็และป้องกนั
ภยัจาก 
ยาเสพติด 

เป้าประสงค ์

1.  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
พร้อมท่อระบายน ้ าในเขต
เทศบาล เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

2.  มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และประปาท่ีมีคุณภาพและ
ทัว่ถึง 
3.  มีผงัเมืองรวมภายในเขต
เทศบาลใชอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 

1.  ส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาลสู่มาตรฐาน
อยา่งทัว่ถึง 
2.  ส่งเสริมพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็และป้องกนัภยั
จากยาเสพติด 
3.  ใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุผูพ้กิารทุพพลภาพไร้
ท่ีพึ่ง ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสและผูป่้วยเอดส์ 

4.  ส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขแก่
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
5.  ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.  บา้นเมืองสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

2.  ก าจดัขยะและบ าบดัน ้ าเสียให้
ถูกหลกัสุขาภิบาล 
3.  ควบคุมและป้องกนัมลพิษทาง
อากาศและทางน ้ าใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

1.  ใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ 
3.  พฒันาการจดัเก็บรายไดใ้หมี้ประสิทธิภาพ 
4.  พฒันาขีดความสามารถของพนกังานและลูกจา้งให้
มีประสิทธิภาพ 

5.  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
6.  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยทุธศาสตร์ 
คุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

แนวทางการ
พฒันา 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ทางเทา้และราง
ระบายน ้า 
2.  บ  ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ และการ
ขยายเขตบริการไฟฟ้า 
 

3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา 
4.  ส่งเสริมการเกษตร
และการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน    
 

1.  การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษา ศิลปะ ประเพณี
วฒันธรรมและการกีฬาใน
ทอ้งถ่ิน 

2. การส่งเสริมสนบัสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน 

 

3.  การสงัคมสงเคราะห์อยา่ง
ทัว่ถึง 
4.  การป้องกนัยาเสพติดในชุมชน 

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 
6.  ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการ
สาธารณสุข การอนามยัแม่และ
เด็กในชุมชน 

 

1. การบริหารจดัการขยะ 
2.  การบริหารจดัการน ้ า
เสีย 
3.  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4. การปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในเขตเทศบาล 
 

1. การบริหารและ
พฒันาองคก์ร 
2.  การพฒันาบุคลากร 
3.  การป้องกนัและ
บรรเทาสารธารณภยั
(การรักษาความสงบ
ภายใน) 
 



 
 

ส่วนที่ 5  กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ  
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
เทศบำลต ำบลนำคู 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.   ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 1) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

จากนายทอ  รังกลิ่น ถึง
นานายเพียร  แสงสาร
(นายเพียร  ถนัดธรรม) 

กว้าง  4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  100.00 ม. 

230,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

2 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณทางเข้าบ้าน 
นายเสริฐ อ่อนไสย  
(ตาสาย) 

กว้าง 2.50  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  25.00 ม. 

37,000 
 

- - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

3 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณทางเข้าบ้านตา
บุญการ 

กว้าง 2.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  20.00 ม. 

- 23,000 - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 1) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณทางเข้าบ้านนาย
เวช  เครือชัยถึงหน้าบ้าน
นายสนาม เพียรภูเขา 

กว้าง 2.00  ม. 
หนา  0.10  ม. 
ยาว  20.00 ม. 

- 15,000 - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

5 
โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณหน้าบ้านนายชวน 
แวงวรรณ ถงึเขตล าห้วย
ยาง(ข้างบ้านลุงนงค์ไป
หลังพรบิดา) 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  200.00 ม. 

- - 45,600 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที ่1 

จากบ้านนางพอดี-บ้าน
นายชัย(ฝั่งที่เหลือ)  
ซอยข้างบ้านยายเพลิน  
สุล านาจ(บริเวณหน้า
บ้านนายศิลป์ กองนาคู 

กว้าง 0.60 ม. 
ลึก  0.40  ม. 
ยาว 150.00 ม.  
 

- 220,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 1 

จากหน้าบ้านนายสมัคร 
ระลาคีถึงหน้าบ้านนาย
อุดม ระลาคี 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก  0.35  ม. 
ยาว 50.00 ม.  

- - 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 1) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 1 

จากหน้าบ้านนายลา  
สีระมาตรย์ออกไปทาง
สุดถนนธนะรัชต์ 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก  0.35  ม. 
ยาว 50.00 ม.  

- - 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 2) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  2 

จากนานายดาว  รังหอม  
บ้านชาด ม.13 ถึง  
นานายสนอง  รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.50 ม.  
ยาว 300.00 ม. 

- - 45,000 จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากบ้านนางแต้ม 
จันทเมธีถึงบ้านนางเสมอ 
เขจรใหญ่ 

กว้าง 2.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  20.00 ม. 

- 15,000 - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 2) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายใคร  ใจคุ้ม
เก่าถึงนานายพันด้าย 
จรัสแผ้ว 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  150.00 ม. 

25,000 - - 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายอดุลเดช 
เพียรภูเขาถึง ร.ร.บ้าน
นาคูพัฒนา 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  500.00 ม. 

150,000 - - 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายแคง สิมสาร
ถึงบ้านนากระเดา 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  110.00 ม. 

50,000 - - 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากบ้านนางค า  โวหาร
คล่องถึงบ้านนายเนา  
ศรีสุข 

กว้าง 2.50  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  30.00 ม. 

- 20,000 - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

หน้าบ้านนายบรรทม  
กุลใสถึงนานายจวง  
เผือดผุด(เลียบคลอง
ชลประทาน) 

กว้าง 3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  40.00 ม. 

- - 70,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 2) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายดา  สีพันลม
ถึงนานายส ารวย ใจอ่อน 

กว้าง 3.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  40.00 ม. 

- - 70,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 
หมู่ที่ 2 

นานายค า  สามศรี กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  

- - 20,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 2 

จากบ้านนางแดนไทย  
ผ่าแสนถึงรางระบายน้ า
เทศบาล 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก  0.40  ม. 
ยาว 30.00 ม.  

- 40,000 - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 2 

จากบ้านนางกุหลาบ  ศรี
สุขถึงสุดซอย(จากข้างใน
ออกมาบ้านนายยุทธนา) 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก  0.40  ม. 
ยาว65.00 ม.  

- 40,000 - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 6) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 6 

จากนานายสวัสดิ์ ถึงนา
นายเพลิง ภูดี(ตรงข้าม
บ่อขยะ) 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  500.00 ม. 

- 100,000 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

บริเวณซอยเข้าบ้าน 
ระหว่างบ้านป้าโก้กับยุ้ง
ฉางนายเชน  ไวแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.60  ม. 
ยาว  100.00 ม. 

- - 40,000 
 

จ านวนถนนลูกรัง
บดอัดแน่นที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

จากทางหลวง 2101 
บริเวณสะพานข้ามห้วย
ยาง – นานายทวีศักดิ์  
โต้ชาล ี

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.80  ม. 
ยาว  400.00 ม. 

- - 150,000 
 

จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

จากบ้านนางสุภาพ  
จิตจง ถึงบ้านนายส านัก 
อุตโม 

กว้าง 4.50 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  48.00 ม. 

- 12,000 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

ถนนเลียบคลองนาใต้ กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.20  ม. 
ยาว  420.00 ม. 

32,000 - - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

จากรีสอร์ทอุมาพรถึง
ตลาดสดเทศบาลต าบล
นาค(ูเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน) 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  1400.00 ม. 

40,000 - - 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

จากถนน คสล.เดิม
บริเวณฝายน้ าล้นถึง
คลองส่งน้ าชลประทาน 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  150.00 ม. 

- - 50,000 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

ซอยบ้านนางบุญรวม  
 อุตโม 

กว้าง 4.00  ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  150.00 ม. 

- 50,000 
 

- จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 7) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่  7 

จากนานางสินธุ ถึง นา
นายทด บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.20  ม. 
ยาว  626.00 ม. 

48,000 - 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 7) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  7 

จากนานายวน  สามสี 
ถึง นานายวงษ์  อ่อนใส
(เลียบคลองจากสะพาน) 

กว้าง 3.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  160.00 ม. 

- 20,000 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  7 

จากบ้านนายคองศรี 
ฤทธิ์ศรีบุญ ถึง
ชลประทาน 

กว้าง 3.00 ม. 
สูง  0.30  ม. 
ยาว  260.00 ม. 

30,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

31 
โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 7 

เลียบอ่างเก็บน้ าห้วยมะ
โน – วัดป่าศรีหนองแคน 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 

- - 250,000 
 

จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมผิวลูกรัง  
หมู่ที่ 7 

บริเวณข้างสวนยางพารา
นายดนัย  ภูดี ถึงคันอ่าง
เก็บน้ าห้วยมะโน 

กว้าง 3.00 ม. 
คันสูง 0.50 ม. 
ลูกรังหนา 0.20 ม. 
ยาว 900.00 ม. 

- 200,000 - จ านวนถนนดินที่
เสริมผิวลูกรัง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี  และ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

บริเวณถนนเลียบคลอง
จากที่อาจารย์พูนทรัพย์ 
อัยวรรณถึงบ้านนายเลข  
ไกรสูรย์ 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 20.00 ม.  

280,000 
 

- - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 7) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากบ้านนางดอกดิน 
สามสี – บ้านนายสมบัติ 
สามสี 

กว้าง 2.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 230.00 ม.  

- - 150,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากบ้านนายไทย 
จรัสแผ้วซอยข้างบ้าน
ยายเรืองถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์  ผ่าผล(ซอย
ยายเต่า) 

กว้าง 2.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 20.00 ม.  

- 23,000 
 

- จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากบ้านนางเหมือนถึง
ชลประทาน(ปากประ
โถนเล็ก)เลียบคลอง
ชลประทาน 

กว้าง 2.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 1,200 ม.  

- - 700,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

37 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางสัมฤทธิ์   
นาครินทร์ ถงึ บ้านนาย
เวชิน เครือไชย  

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก  0.30  ม. 
ยาว  100.00  ม. 

150,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

38 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางพัชรีสิริ  
นิลค า ถึง บ้านนายเทพ 
นิลค า 

กว้าง 0.80 ม. 
ลึก  0.30  ม. 
ยาว  200.00  ม. 

350,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 9) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

จากนานางทอง 
 ปัตนาสา ถึงนานายอ้อย  

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  1,000.00 ม.  

150,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

จากนานายสุพรม  รัง
หอม ถึงนานางเศียร
เหลาแหลม(สท.น้ า) 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  1,500.00 ม.  

220,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

ข้างที่นา นายโจม   
อุทกิจ ถึงข้างที่นา  
นายปุ่น  พิมพ์เภา(นา
ตาโจ) 

กว้าง 3.00 ม. 
สูง  0.60  ม. 
ยาว  560.00 ม.  

- 120,000 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่  9 

นานายเคลือบ ถึงนานาง
สัต  รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.40  ม. 
ยาว  100.00 ม. 

- - 40,000 จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

43 
โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่  9 

บริเวณท่ีนานายหนัก   
อุตโม  ถึงนานายเกษม  
รังกลิ่น 

กว้าง 3.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 
ยาว  200.00  ม. 
 

30,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
เพ่ือการเกษตรที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 9) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

44 
โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่  9 

ข้างที่นานายทองพัน   
รังกลิ่น ถึงข้างที่นานาย
ประดิษฐ์  ละราคี(ตา
ขวัญ)หลังนาอ้ายปัน 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.60  ม.  
ยาว 420.00  ม. 

- - 70,000 
 

จ านวนถนนดิน
เพ่ือการเกษตรที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

45 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

บริเวณทางเข้าทุ่ง
หนองต้างห้วยโสกตา
แกว 

กว้าง 3.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 400.00 ม.  

- - 60,000 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

46 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

จากถนน บ้านนาค-ูบ้าน
ชาด ถึง นานายพงษ์  
 ละราคี (เพ่ิมสุขรีสอร์ท) 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 800.00 ม.  

- - 1,920,000 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

47 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

จากทางหลวง 2101 
ข้างกบนาคูโลงไทย 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.60  ม. 
ยาว  200.00 ม. 

30,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

48 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

จากบ้าน อ. นวลศิริ 
เพียรภายลุน  ถนนทาง
หลวง 2291 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.60  ม. 
ยาว  400.00 ม. 

- 60,000 
 

- จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 9) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

49 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 

ระหว่างบ้านนายดาวถึง
บ้านนางอ าพร  และบ้าน
นายเทียงถึงบ้านนาย
สุพรรณ จิตเหลื่อม 

กว้าง  0.40 ม.  
ลึก  0.40 ม.             
ยาว  100.00 ม.   

180,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ 9 

จากบ้านนายลาน รัง
หอม ถึงหน้าเทศบาล
ต าบลนาคู 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึก   0.80  ม. 
ยาว  80.00 ม.  

120,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ 9 

จากหน้าบ้านนายสุนทร  
มียามกิจ ถึง สะพานโศก
ตาแกว(ห้วยยาง) 

กว้าง 0.60 ม. 
ลึก   0.40  ม. 
ยาว  400.00 ม.  

700,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 10) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่  10 

ข้างร้านกบโลงไทยถึง
นางนางแต้ จิตจง – นา
นายนุ  พลขยัน 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.60  ม. 
ยาว  200.00 ม. 

45,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

53 โครงการเสริมผิวถนน
ดินเพื่อการเกษตร   
หมู่ที่  10 

กลบดินบริเวณท้าย
สะพานข้ามคลองนายาย
ชาญ  เหลี่ยมสิงขรณ์ 
(สะพานข้ามคลอง) 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.10  ม. 
ยาว 200.00 ม. 
 

15,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
เพ่ือการเกษตรที่
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

54 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 หมู่ที่  10 

ซอยนานายสังข์ทอง บุญ
แสน ถึงนานางคิน  กลัด
กันแสง(ไปนานาย
สมศักดิ์) 
 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว  720.00 ม. 
 

- 
 
 

1,000,000 
 
 
 

- 
 
 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

55 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 หมู่ที่  10 

จากร้านอาหารริมคลอง
ชลประทาน ถึงบ้าน  
นายภูษติ  จิตจง  
 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว  185.00 ม. 
 

430,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า    
หมู่ที่  10 

บ้านตาเรืองถึงบ้านนาย
บุญมา(ซอยร้านเจนแจน) 

กว้าง 0.50  ม. 
ลึก  0.40  ม. 
ยาว 200.00 ม. 

- - 350,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 10) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

57 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ที ่ 10 

จากบ้านอาจารย์อนงค์ –  
บ้านอาจารย์ทวีกูล 
(โคกป่าเป้า) 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว  150.00  ม. 
 

- - 360,000 
 

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 11) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

58 
โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังอัดบด   

หมู่ที่  11 

จากนานางสุภาพ   
กล้ากระโทก  ถึงนานาย
ประเวส  ละราคี(จาก
ฝายหนองกกกุง) 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง 0.80  ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 

500,000 
 

- - จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่อัดบด
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 

จากหน้าร้านช่างเสก ถึง 
ถนนธนะรัตน์(วัดนาคู
เหนือ) 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 100.00 ม.  

230,000 - 
 

- จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 

เลียบคลองจากบ้านนาง
เหมือน พิมพิชัยถึงบ้าน
อาจารย์นิรมัย สิรินิธิกร 

กว้าง .00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 270.00 ม.  

- - 
 

620,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 



 
 

 
1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 11) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

61 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 หมู่ที่  11 

จากบ้านนางบุญยัง  ภูดี   
ถึงบ้านนายยูน  ภูดี 

กว้าง 3.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  22.00 ม. 

- 40,000 
 

- จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

62 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 หมู่ที่  11 

บริเวณหน้าบ้านยายหมู
(แก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้ง 
2 ฝั่ง) 

กว้าง 3.00 ม.  
หนา  0.15 ม. 
ยาว  50.00 ม.  

- - 80,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

63 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 11 

จากบ้านยายหมู (ต่อจาก
รางระบายน้ าเดิม) 

ฝากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 23.00 ม. 

- 46,000 - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

64 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 11 

จากบ้านนายไพทูล   
รังรสถึงวัดนาคูเหนือ 
สุดซอย(หน้าวัด) 

กว้าง 0.40 ม.  
ลึก  0.40 ม. 
ยาว 150.00 ม.  

- - 250,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1  แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ และรำงระบำยน้ ำ(หมู่ที่ 12) 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

65 
โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 12 

หลังนาคูวิลล่า – นานาง
ไพลม 

กว้าง 4.00 ม. 
สูง  0.50  ม. 
ยาว  100.00 ม. 

- - 20,000 
 

จ านวนถนนดิน
ลูกรังที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

66 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 หมู่ที่  12 

จากข้างบ้านนางจอม ละ
ราคี – บ้านนางไป่ ละ
ราคี ข้างร้านถ่ายรูป 

กว้าง 2.50 ม.  
หนา  0.15 ม. 
ยาว  25.00 ม.  

30,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่  12 

จากบ้าน นายสุมาตร  
ละราคี ถึงบ้าน 
นายวาสรร  
ดอกทองหอม 

กว้าง 0.60 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.   
พร้อมวางท่อ 0.30 ม.  
จ านวน  5  ท่อน 
ยาว 52.00 ม.  

95,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างระบายน้ า 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 1)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 

เปลี่ยนเสาไฟฟ้าบริเวณ
หน้าบ้านนายหมาย   
ขันอาสา 

จ านวน 1 ต้น - - 20,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 2)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากที่นายฮาด  ตาลพล  
- ที่นายแคง  สิมสาร 
 

ระยะทาง  110  เมตร - 
 

100,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

3 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

ถนนเลียบคลอง
ชลประทานนานางลม  
รื่นรส ถึง   
นานายใคร   ใจคุ้มเก่า   

ระยะทาง 1,500  
เมตร 

- 
 

750,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

4 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากที่นานางสลัน  
 สิมสาร – ที่นายสิงห์  
กั้วอ าไพ(หลังนาคูพัฒฯ)  

ระยะทาง 140 เมตร - 
 

- 116,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพ่ือ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 2)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายดา สีพันลม 
– นานายพัน  สามศรี 
 

ระยะทาง  350  เมตร - 150,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

6 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

ข้างบ้านนายพิสมัย  
วรรณทอง  ถึงหน้าบ้าน
นางเชื่อม  อุตโม 
 

ระยะทาง  100 เมตร 50,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

7 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายอดุล  เพียร
ภูเขา ถึงข้าง  ร.ร. นาคู
พัฒนาฯ 

ระยะทาง  300 เมตร 100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

8 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายวน  สามศรี 
– นานายทด  บุญแสน 
 

ระยะทาง  
1,000  เมตร 

- - 250,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

9 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานางแกน  เยี่ยม
เจริญ ถึงนานาง
ไพรวรรณ  รังระรื่น 
 

ระยะทาง  
500  เมตร 

- - 200,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 6)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากบ้านนายสมาน  
ศรีเจริญ ถึงบ้านนาย
ฉลอง  มูลเจริญ 

ระยะทาง  100  เมตร 50,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

11 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากบ้านนายประภาส  
วรรณทอง  ถึงหนองยาว 

ระยะทาง  240  เมตร 120,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

12 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากนานายนิยม   
เขตบ้าน – ฝายน้ าล้น 

ระยะทาง  300  เมตร - 120,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

13 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 6 

จากนานายวิสรรค์   
นิลนวลถึงนานางหลอม  
จิตจง(เลียบคลองเข้าไป
ทางอุมาพรรีสอร์ท) 

ระยะทาง  200  เมตร - 120,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 7)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางโพธิ์ แสง
เจริญ ถึง ถนนคลองส่ง
น้ าชลประทาน 

ระยะทาง  100 เมตร - - 50,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

15 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากร้านเนื้อย่าง - หลัง
บ้าน นายวิโรจน์   
แสงสาร    

ระยะทาง  240  เมตร - 120,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

16 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางค า  รังรส –  
บ้านนางเทพฤทธิ์   
กุลศรีนอ 

ระยะทาง  100 เมตร - 50,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

17 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากโรงสูบน้ า – นา
นายกอง นิลค า 

ระยะทาง  500  เมตร - - 150,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

18 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากนานายสิงห์  
 กั้วอ าไพ – นานายทด  
 บุญแสน 

ระยะทาง  921  เมตร - - 785,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

19 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนาคลองเลียบ
อ่างเก็บน้ าห้วยมะโน 

ระยะทาง  2,000  
เมตร 

- - 300,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 7)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากนานายต่วน –      
นานายดิลก  บุญแสน 

ระยะทาง  100  เมตร - 20,000 - 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

21 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากที่ดินอาจารย์พูน
ทรัพย์ถึงบ้านนายค าพัน 
บุญหล้า 

ระยะทาง  230  เมตร - - 100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 9)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 

ถนนลูกรังโนนข่า แยก
นายายยนต์(นางทอง ปัต
นาสา) ถึง นา ผู้ช่วย 
เสงี่ยม โคตรด ี   

ระยะทาง  100 เมตร 100,000 - - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 10)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 10 

จากบ้านนางกาญจนา  
เซอร์วิส ถึงบ้านนางชาญ 
เหลี่ยมสิงขรณ์ 

ระยะทาง  280  เมตร - - 150,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

24 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  10 

ทางเข้าบ้าน 
นายทองนาค พลนาคู
(โคกป่าเป้า) 

ระยะทาง  100 เมตร - 50,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 11)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ที ่
โครงการ 

 วัตถุประสงค์ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

บริเวณท่ีนานายดา สีระ
มาตรถึงนานางบ่อน ชิณ
โณ 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

100,000 - 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

26 
 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
– บ้านหินลาด 

ระยะทาง  
 3,500  เมตร 

100,000 
 

 - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

27 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหน้าที่ว่าการอ าเภอ-
วัดอัมพวัน(บ้านหินลาด
ไปนา ส.ท.ธีระศักดิ์) 

ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
อบจ.กส 

 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 11)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ที ่
โครงการ 

 วัตถุประสงค์ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากซอยที่นานางสินธ์ทุ  
สุล านาจ ถึง ที่นานาย
เสม  รังกลิ่น 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

- 1,500,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหลัง  กศน. ถึงนานาย
ถวิลถึงนานายชาญชัย 
แสงเจริญ 

ระยะทาง  2,000  
เมตร 

1,000,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

30 
 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

ซอยข้างประปาถึงบ้าน
หินลาดทุ่งนาน้อย 

ระยะทาง  
 4,000  เมตร 

- 
 

 100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพ่ือ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 12)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 12 

ซอยเข้าบ้านนายหลบมา 
ถนัดท า 

เสาไฟฟ้า  2 ต้น - - 50,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

32 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  12 

เลียบคลองหลังยินดี
บริการ 

ระยะทาง  2,000  
เมตร 

- - 100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

1.2 แนวทำงพัฒนำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ และกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำ(หมู่ที่ 12)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  12 

จากนานายวิเศษ ละราคี 
ถึงนานายจัน  ศิลา 

ระยะทาง  900  เมตร - - 50,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตไฟฟ้า 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.3 แนวทำงพัฒนำก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบประปำ 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา  หมู่ที่  1 

เพ่ือประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ า
บริการประชาชน 

จากบ้านนางวิจิตร 
อ้วนละมัยถึงสุดเขต
ถนน ยาว 120  ม. 

10,000 - - จ านวนหมู่บ้านที่
ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

2 
โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา  หมู่ที่  2 

เพ่ือประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ า
บริการประชาชน 

จากที่นานางแกน  
เยี่ยมเจริญถึงที่นานาย
ใคร ใจคุ้มเก่า 
 ยาว 530  ม. 

- - 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

3 
โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่ที่ 12 

จากบ้านหมอชานนท์ – 
บ้านจอ.เจษฎา อินทร์ยา 

ความยาว 200 เมตร - 10,000 
 
 
 
 
 

- หมู่บ้านที่
ด าเนินการขยาย
เขต 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 
โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

หมู่ที่  10 

เพ่ือขยายเขตส่งน้ า 
- ซอยแขกนาก 
 
 
- ซอยบ้านผู้ใหญ่ 
 
 
- ซอยบ้านผู้ช่วยหมู่ 10 
(ช่างดุล) 
 
- ฝั่ง รพ. ชุมชน 

 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  
100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  
100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  
300  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  
300  เมตร 

400,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

5 
โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเป็นการเตรียมส่งน้ า
บริการประชาชน 

วางท่อจ่ายน้ าประปา
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 2,500  
เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ า หมู่ที่ 
9,11,12 

300,000 - - จ านวนประชากร
ที่ได้รับบริการ
น้ าประปาในการ
อุปโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 
โครงการจัดซื้อเครื่อง
จ่ายสารส้มพร้อม
ติดต้ัง 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
น้ าประปา 

จัดซื้อเครื่องจ่าย
สารส้ม ขนาดไม่น้อย
กว่า 70 ลิตร/ชม. 

- 40,000 - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองการ
ประปา 

7 
โครงการจัดซื้อเครื่อง
จ่ายปูนขาวพร้อม
ติดต้ัง 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
น้ าประปา 

จัดซื้อเครื่องจ่าย
สารละลายปูนขาวหรือ
โพลิเมอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 70 ลิต/ชม. 

- - 40,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองการ
ประปา 

8 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประปาและ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
ประปาใช้ในกิจการ
ประปาของเทศบาล 

มอเตอร์,เครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง,ตู้ควบคุม,
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า,
ประตูน้ า,ประตูน้ าหัว
ดับเพลิง 

100,000 - - จ านวนครุภัณฑ์ที่
จัดหา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

9 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การตรวจวัดความเป็น
กรดของน้ าประปา และ
ค่าความเข้มข้นคลอรีน 

เครื่องตรวจวัดค่าความ
เป็นกรด – ด่าง เครื่อง
ตรวจวัดค่าความ
เข้มข้นคลอรีน 

30,000 - - จ านวนครุภัณฑ์ที่
จัดหา 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองการ
ประปา 

10 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/
โรงงาน 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การซ่อมแซมท่อเมนจ่าย
น้ าประปาช ารุด แตกหัก
บริเวณใต้พ้ืนถนน คสล. 

เครื่องตัดพ้ืนถนน
คอนกรีต จ านวน 1 
เครื่อง 

40,000 - - จ านวนครุภัณฑ์ที่
จัดหา 

การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบส่ง
น้ าประปารวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กองการ
ประปา 

 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 
โครงการปรับปรุงโรง
สูบน้ าดิบ 

เพ่ือสูบน้ าดิบที่มีคุณภาพ
ดีกว่าเดิมมายังที่พักน้ า
ก่อนการผลิตน้ าประปา 

วางท่อเหล็ก ศ.ก. 3 
นิ้วและฐานตั้งให้ปลาย
ท่อดูดน้ าดิบห่างจาก
ตลิ่งไม่น้อยกว่า 10 
เมตร พร้อมท าคันดิน
กั้นบังคับน้ าฝนไหลลง
อ่างให้ห่างจากโรงสูบ
น้ าดิบ 

100,000 - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองการ
ประปา 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.4  แนวทำงพัฒนำส่งเสริมกำรเกษตรและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยมะโน 

- บริเวณนานายค าสิงห์ 
กั้วอ าไพ 
- บริเวณนานายทด ภูดี 

กว้าง 10.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 
 

- 750,000 - จ านวนฝายน้ าล้น
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 
โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยโสกตาแกว 

บริเวณห้วยโสกตาแกว กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 
 

- - 750,000 จ านวนฝายน้ าล้น
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 
โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า  หมู่ที่ 9 

บริเวณล าห้วยหนองโน 
(บริเวณนานายจัน  
สีลา) 

กว้าง 10.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 
 

- - 500,000 
 

จ านวนฝายชะลอ
น้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

4 
โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาล ส าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

เขตเทศบาลต าบลนาคู ขุดเจาะน้ าบาดาลใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เทศบาลต าบลนาคูทุก
หมู่บ้าน 

- 50,000 
 

- จ านวนบ่อบาดาล
ที่ได้รับการขุด 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 
โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ห้วย
หนองโน  หมู่ที่ 1 

บริเวณนานางสินธุ์   
อ่อนไสย 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว  20.00  เมตร 

- 1,000,000 
 

- จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6 
โครงการขยาย
สะพานข้ามคลอง 

- สะพานหน้าบ้านนาง
เหมือน  พิมพิชัย 
- สะพานหน้าบ้านนางนิ
รัตน์  บุญพิมพ์ 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว  20.00  เมตร 

- - 1,000,000 จ านวนสะพานที่
ด าเนินกาก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

7 
โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยยาง
ตอนบน 

บริเวณนานายจ ารอง   
รังหอม(ทางไปบ้านหิน
ลาด) 

กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

- 700,000 - จ านวนฝายน้ าล้น
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

 
1.4  แนวทำงพัฒนำส่งเสริมกำรเกษตรและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
 วัตถุประสงค์ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 
โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมฮอง
เหมือง หมู่ที่ 9 

นานายทูล  รังรส ขนาด 2.00 x 2.00 
จ านวน 1 ช่อง 

- - 65,000 จ านวนท่อลอด
เหลี่ยมที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนดิน
เพ่ือใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) 

เทศบำลต ำบลนำคู 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
2.  ด้ำนคุณภำพชีวิต 
2.1  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและกำรกีฬำในท้องถิ่น 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ   

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับ โรงเรียน 
หน่วยงานอื่น  
ของขวัญ ของรางวัล
ต่างๆ 

เด็กในเขตเทศบาลและ
นักเรียนในเขตเทศบาล 

100,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนซื้ออาหาร
เสริม (นม)โรงเรียน
บ้านนาคู 

เพ่ือให้เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)ดื่มครบ 
สุขภาพนักเรียน
แข็งแรง 
 

นักเรียนโรงเรียน บ้าน
นาค ู236 คน x 7.37 
บาท  x 260 วัน 

452,224 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมี
นมดื่มครบทุก
คน/วัน 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนซื้ออาหาร
เสริม (นม)โรงเรียน
บ้านวังเวียง 

เพ่ือให้เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)รับประทาน
ทุกคนสุขภาพนักเรียน
แข็งแรง 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน บ้านวัง
เวียง 54 คน x 7.37 
บาท  x 260 วัน 

1,034,748 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมี
นมดื่มครบทุก
คน/วัน 

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

4 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

ต าบลนาคู 

เพ่ือต่อเติมอาคารและ
ที่ระบายน้ ารอบตัว
อาคาร 
 
 
 
 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 1 หลัง 

200,000 
 

- - จ านวนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้รับการปรับปรุง
ต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยมีเนื้อที่
เหมาะกับการ
ให้บริการ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเทศบาลต าบล
นาคู 

เพ่ือปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ ส่งเสริมการ
อ่านการค้นคว้าต่างๆ 
จัดซื้อหนังสือและ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

 ปรับปรุงหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ไว้บริการ
ประชาชน 

100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้ 

มีศูนย์การเรียน
ชุมชน ส่งเสริม
การอ่านการ
ค้นคว้าต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนาคู  
 
  

นักเรียนโรงเรียน  
บ้านนาคู 236 คน x  
20 บาท x 100 วัน 

944,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังเวียง 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน บ้านวัง
เวียง 54 คน x 20 บาท  
x 200 วัน 
 
 
 
 

216,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังเวียง(การบริหาร
การศึกษา) 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารกิจการโรงเรียน 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

-  โครงการอุดหนุนการ
พัฒนากรศึกษา(ปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม) 

30,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
การบริหาร
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครู
และนักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

9 อุดหนุนโครงการครู
พระสอนศีลธรรม
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา 
 

อุดหนุน 
-ร.ร. บ้านวังเวียง 
-ร.ร. บ้านาค ู

48,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
โครงการ 

นักเรียนนักศึกษา
เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาคู  (การบริหาร
การศึกษา) 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารกิจการโรงเรียน
และส่งเสริมการจัด
การศึกษารวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี 

- โครงการการพัฒนา
และการให้บริการ
ห้องสมุดโรงเรียน  
-  โครงการกิจกรรม
พัฒนาห้องเรียน ICT 
(เทคโนโลยี) 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
การบริหาร
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครู
และนักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

11 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  
เฉลิมพระชนม์
พรรษา  5  ธันวาคม 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ
เกียรติปฏิบัติธรรม
ร่วมกับประชาชน 

พนักงานเทศบาล 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ปฏิบัติธรรม   
ณ วัดนาคูเหนือ 
 

5,000 
 

- - จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

ส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนเยาวชน 
นักเรียนนักศึกษา 

กอง
การศึกษา 

วัดนาคูเหนือ 

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
นาคูฟ้ืนฟูสนามบิน
เสรีไทย 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบ
ต่อไป              

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

300,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  
 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาแก่
หมู่บ้าน 

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาส าหรับเยาวชน 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับกีฬาเยาวชน
ประจ าหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
 

80,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 ประชาชนเล่น
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์  

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบ
ต่อไป              
 
 
 
 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์  ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

15 โครงการจัดงาน
ประเพณีเจ้าปู่นาคู 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบ
ต่อไป              

จัดงานบวงสรวง 
เจ้าปู่นาคูปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
เจ้าปู่นาคู 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบ
ต่อไป              

จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟเทศบาลต าบลนาคู  
ปีละ 1 ครั้ง 

60,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

17 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบ
ต่อไป              

จัดงานแห่เทียน
เข้าพรรษา  
 ปีละ  1  ครั้ง 

100,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น              

กอง
การศึกษา 

18 
 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม เทศบาล
ต าบลนาคู 

เพ่ือส่งสนับสนุน
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรม 
งานบุญข้าวจี่และบุญ
ประเพณีอื่นๆ 

โครงการบุญเดือน 3  
ประจ าปี (บุญข้าวจี่)   
ปีละ  1  ครั้ง 

30,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมประเพณี
บุญข้าวจี่ 

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีทั้ง  
12 เดือน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

19 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนาคคูัพ 

เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพ่ือให้
เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

แข่งขันฟุตบอลนาคูคัพ 
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลส าหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

50,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
นาคูคัพ 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด  
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลโกลหนูต้าน
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพ่ือให้
เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนูส าหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

30,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนู 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด  
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและสร้าง
จิตส านึกความเป็น
ไทย 

เพ่ือพัฒนาและสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย
ของเทศบาลต าบลนาคู 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 
จัดท า 1 ครั้ง/ปี 
 
 

40,000 
 

- - จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และสร้างจิตส านึก
ความเป็นไทย 

ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

22 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ออกก าลังกายของเด็ก
เล็ก 
 
 
 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาเล็ก
ของอปท.อื่นในเขต
อ าเภอนาคู    
1  ครั้ง/ ปี 

30,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการและได้
ออกก าลังกาย
และสุขภาพดี 

กอง
การศึกษา 

 

 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

23 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ป่วยเอดส์ของแต่
ละหมู่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 
 

50,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัดการ
แข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนมีมิตร
ไมตรีต่อกันและมี
สุขภาพที่ดี
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

24 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาคู 
120 คน x  
20 บาท x 280 วัน 
 
 

672,000 
 

- - จ านวนนักเรียนที่
รับประทานอาหาร
การวันในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กอง
การศึกษา 

25 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาคู 
 

ส่งเสริมศิลปะ 
ประเพณีชาวจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

-  โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมโปงลาง  
แพรวา และงานกาชาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- - จ านวนโครงการที่
ขอรับการอุดหนุน 

ประชาชนที่
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

26 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

เพ่ือน าเสนอสินค้า
ผลผลิต ของชุมชนต่อ
สังคมออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ในการจัดท าเว็บ
ไซด์ร้านค้าชุมชน  

5,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมความรู้
เกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

27 โครงการมหกรรม
วิชาการ 

เพ่ือให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย
ประเมินและกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน 
ผู้ปกครองพร้อมเด็ก 

-  - 10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การจัดมหกรรม
วิชาการ 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 2-5 ปี 

เพ่ือให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย
ประเมินและกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ 
ผู้ปกครองเด็ก 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การพัฒนาศักยภาพ
เด็ก 2-5 ปี 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการสุขภาพช่อง
ปาก 

เพ่ือรักษา สุขภาพฟัน
ของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาคู
ทุกคน 
 
 
 

15,000 
 

- - จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพฟัน 

สุขภาพฟันของ
นักเรียนดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

30 โครงการพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ความพร้อมและ
พัฒนาการตามวัยที่
เหมาะสม 

เด็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  10,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
รายหัว 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนวัสดุ/
อุปกรณ์ด้านการศึกษาที่
ส่งเสริมในการสอนของ
นักเรียนรายหัว 
 

204,000 
 

- 
 

- จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาคู 

เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
สมวัยประเมินและ
กระตุ้นพัฒนาการตาม
วัย 

- โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- โครงการไหวค้ร ู
- โครงการจัดท าหลักสูตร
และพัฒนาสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
- โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสรมิและ
ป้องกันการขาดไอโอดีน 
- โครงการสร้างวินัยเชิงบวก 
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับผู้ปกครอง
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
- โครงการปัจฉิมนเิทศ
นักเรียน 

50,000 - - จ านวนโครงการที่
ด าเนินงาน 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
2.2  กำรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพของประชำชนในชุมชน 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานในชุมชน 

เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทน
ในชุมชนและลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน 

ชุมชนเทศบาลต าบลนาคู 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการส่งเสริม
การใช้พลังงานใน
ชุมชน 

ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในด้าน
พลังงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลนาคู 

50,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชน
สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาคู 

เพ่ือส่งเสริมสินค้า  
ผลผลิต ของชุมชน 
ของผู้สูงอายุ  
คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลต าบล
นาคู 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

 100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

4 อุดหนุนส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ในเขตเทศบาลต าบล
นาคู  

เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ลด
ต้นทุนการผลิตของ
ประชาชน 

กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ บ้านนาคู 
หมู่ที่  1 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ บ้านนาคู 
หมู่ที่  2 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านวังเวียง  
หมู่ที่  6 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคลอง  
หมู่ที่  7 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านสายนาค า 
หมู่ที่  9 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคูเหนือ     
หมู่ที่  11 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคูพัฒนา   
หมู่ที่  12 

- 
 

200,000 
 

- 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับสนับสนุน
เงินทุน 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ปลอดจากสารพิษ 
เพ่ิมรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

5 โครงการให้ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ครอบครัว 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนสมรส – วาง
แผนการด าเนินชีวิต
ครอบครัวส่งเสริม
ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่สมาชิก
ครอบครัวให้รู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลนาคูท้ัง 8 หมู่บ้าน 

140,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับความรู้เพ่ือ
การพัฒนา
ครอบครัว 

ประชาชนรู้จัก
หน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
2.3  กำรสังคมสงเครำะห์อย่ำงทั่วถึง 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 สงเคราะห์ราษฎร
ผู้ป่วยเอดส์ 

ช่วยเหลือ  ผู้ป่วยเอดส์
ให้สามารถด ารงชีพอยู่
ได้โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ 
 

 ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต
เทศบาล 

60,000 
  
 
 

- - จ านวนผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้
น้อย  และผู้ยากไร้
ยากไร้ 

ช่วยเหลือ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ให้
สามารถด ารงชีพอยู่ได้  

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาคู 

100,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มี
รายได้น้อย  และผู้
ยากไร้ยากไร้ 

ผู้พิการ   ด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ยากไร้ ในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้กับผู้สูงอายุ ไม่
มีผู้ดูแล ฐานะยากจน 
 

เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านส าหรับผู้ยากไร้  

200,000 
 
 

- - จ านวนบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ยากไร้ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ผู้พิการ   ด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุ่น  
และเข้มแข็ง  

เพ่ืออบรมเสริมสร้าง 
รณรงค์  อบอุ่น  เข้มแข็ง
ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลนาคู 

50,000 
 

- - จ านวนประชาชนที่
ได้รับการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุ่น  
และเข้มแข็ง 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการพัฒนาศูนย์
บ้านกลางผู้สูงอายุ 

เพ่ือสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาคู 

100,000 
 

- - จ านวนศูนย์บ้าน
กลางผู้สูงอายุที่ได้
ด าเนินการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการอบรมสัมนา
และพัฒนาสตรี 

เพ่ืออบรมสัมนาและ
พัฒนาสตรีของสตรีในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

สตรีทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

50,000 - - จ านวนประชาชนที่
ได้รับการอบรม
สัมนาและพัฒนา
สตรี 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับการ
การพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือตระหนักเห็น
ความส าคัญและให้การ
ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
ครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาคู 

80,000 
 

- - ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 

ประชาชนได้
เล็งเห็น
ความส าคัญและ
ให้การดูแล
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ รู้ทัน รู้เลี้ยง ไม่
เสี่ยงเอดส์ 

เพ่ือตระหนักเห็นถึงโทษ
ของโรคเอดส์ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาคู 

20,000 - - จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
เล็งเห็นโทษของ
โรคเอดส์ 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

9 โครงการสร้างความรู้
รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชน เกิดความรัก 
ความสามัคคี และ
ร่วมมือสร้างความสงบ
สุข สมานฉันท์ให้
เกิดข้ึนในสังคมไทย 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลนาคู 

80,000 
 

- - จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
สร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี   
เกิดความรัก 
ความสามัคคี 
และ ร่วมมือกัน
สร้างความสงบสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
2.4  กำรป้องกันยำเสพติดในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล 
 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

- เยาวชน 
- พนักงานเทศบาล 
- ผู้บริหารเทศบาล 
- ผู้น าชุมชน 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลและทั่วไป 

30,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล 

เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 โครงการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนหลักธรรมะ
ในการด าเนินชีวิตไม่ให้
ผู้ติดยาเสพติดกลับไป
เสพยาอีก 

ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดใน
ชุมชน 

- 
 

80,000 
 

- 
 

จ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับการบ าบัด
และฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้
เข้าใจในหลัก
ธรรมะ เพ่ือ
น ามาใช้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เพ่ือความรู้ความเข้าใจ
รู้เท่าทันอันตรายจาก
ยาเสพติ ป้องกันและ
เข้าใจในผลกระทบ
ที่มาจากยาเสพติด 

เยาวชนในเขตเทศบาล 40,000 
 

- - จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนรู้เท่าทัน
ยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการอบรม
คุณธรรมส าหรับ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของเยาวชน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษา 

เยาวชนในเขตเทศบาล 20,000 
 

- - จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เยาวชนนักเรียน
นักศึกษามี
คุณธรรมจริยา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส าหรับเยาวชน 

เยาวชนในเขตเทศบาล 30,000 - - จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เยาวชนรู้เท่าทัน
ยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยววิถีไทยอีสำน 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว   
2.5  กำรส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับ
หมู่บ้าน 

เพ่ือระดมทุนกับ
เกษตรกรในการลงทุน
จัดตั้งสหกรณ์หรือ
ร้านค้าชุมชนเพ่ือมีการ
จ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค 

ส่งเสริมการตั้งสหกรณ์
หรือร้านค้าชุมชน 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ประกอบการร้านค้า
ชุมชน 
ตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าใน
ชุมชน 

- 
 

50,000  
 

- 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม
การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับ
หมู่บ้าน 

ชุมชนช่วยเหลือมี
สินค้าราคาถูกเกิด
การรวมกลุ่มของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
2.6  ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยแม่และเด็กในชุมชน 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพดี 

สมทบงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 1 แห่ง 

200,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 
อุดหนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพดี 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 8 
แห่งๆละ 10,000 บาท 

80,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการอุดหนุน
การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการกองทุนขยะ
รีไซเคิล 

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 

- 15,000 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการกองทุน
ขยะรีไซเคิล 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
พัฒนาตลาดสดและ
ห้องน้ าตลาดสด 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดสดและ
ห้องส้วมตลาดสดให้ได้
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงฝารางระบาย
น้ ารอบลานตลาดสด 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารตลาดสด 
- ปรับปรุงอาคารตลาด
กลาง 
- ปรับปรุงรางระบาย
น้ าฝนอาคารตลาดสด 
- ปรับปรุงห้องส้วมตลาด
สด 
- ปรับปรุงแผงขายสินค้า 
- ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

300,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสดและ
ห้องน้ าตลาดสด 

ตลาดสดเทศบาล
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ตลาดสดน่า
ซ้ือ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

5 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะ ผู้ประกอบการ
กลุ่มเสียง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ทั่วไปและเพ่ือ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

- โครงการอบรมการ
สุขาภิบาลอาหาร 
=10.000 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ 
=10.000 
- โครงการอาหารสะอาด
รสชาดอร่อย=10.000 
- โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้และ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 
=30.000 
- โครงการอบรมแกนน า
สุขภาพในครัวเรือน 
=30.000 
- โครงการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
อุบัติใหม่=30.000 
- โครงการรณรงค์และเฝ้า
ระวังโรคเอดส์=10.000 

130,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) 

เทศบำลต ำบลนำคู 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัด  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  กำรบริหำรจัดกำรขยะ 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการสร้างถนน 
คสล. และรั้วรอบ
สถานที่ทิ้งขยะ 

เพ่ือให้การเก็บขนขยะ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและทั่วถึง 

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

- 1,600,000 
 

- จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กและรั้วที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

การจัดการขยะ
ทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมเตาเผา
ขยะระบบควบคุม 
อากาศแบบ 3 ห้อง
เผา 
 
 
 

เพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

เตาเผาขยะ  
จ านวน  1  แห่ง 

- 5,000,000 
 

- จ านวนเตาเผา
ขยะที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

การจัดการขยะ
ถูกหลักสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

3 โครงการบริหาร
จัดการสถานที่ทิ้ง
ขยะ 

- ขุดและฝังกลบขยะ 
- บริหารจัดการอื่น ๆ
เพ่ือให้การจัดการบ่อ
ขยะมีประสิทธิภาพ 

สถานที่ทิ้งขยะเทศบาล
ต าบลนาคู 

- - 150,000 
 

จ านวนสถานที่ท้ิง
ขยะที่บริหาร
จัดการอ่ืน ๆ 

การจัดการขยะ
ทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะส าหรับถนนสาย
หลัก 

เพ่ือให้มีถังขยะเพียงพอ
ในการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดซื้อถังขยะ 
 

140,000 
 

- - จ านวนถังขยะที่
ได้รับจัดซื้อ 

มีถังขยะเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
แก่ประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัด  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
3.2  กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทิ้ง น้ ำเสีย 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
จากชุมชน 

- เพ่ือบ าบัดน้ าเสียจาก
อาคารบ้านเรือนให้
สะอาดก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ 
- บ่อดักไขมัน  หมู่ที่ 1 

- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียไม่น้อยกว่า  3  แห่ง 
- บ่อดักไขมัน 1 บ่อ 

- - 5,000,000 
 

ระบบบ าบัดน้ า
เสียที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

น้ าเสียได้รับการ
บ าบัดและไม่ก่อ
มลพิษให้กับแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลนาคู  

เพ่ือให้เกิดความสะอาด
และ สามารถระบายน้ า
ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

ขุดลอกรางระบายน้ าใน
เขตเทศบาลต าบล นาค ู
ทั้ง 8 หมู่บ้าน  

150,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขุดลอก
รางระบายน้ า 

รางระบายน้ า
ระบาย น้ าได้ด ี
น้ าไม่ท่วมขัง และ
ไม่ส่งกลิ่นเหม็น  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัด  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
3.3  กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 
โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของ
อ าเภอนาคูโดยมอบกล้า
พันธุ์ไม้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

กล้าพันธุ์ไม้ปลูกในพ้ืนที่
ของทุกปีในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 

20,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าเพ่ือนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มีปริมาณพ้ืนที่
ปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 
โครงการพัฒนาด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมทั้งนักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอบรมเยาวชนพิทกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
= 10,000 
- โครงการจัดการขยะต้นทาง 
= 10,000 
- โครงการการจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน 
= 10,000 
- โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม 
= 30,000 

60,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัด  1  กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในเขตเทศบำล 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล 

- ประดับตกแต่งถนน  
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บ้านวังเวียง 
- จัดท าเสาโคมไฟฟ้า
ตามถนนในเขตเทศบาล  
-  หน้าโรงเรียนบ้านนาคู 

ถนนสายหลักบริเวณ
ถนนในเขตเทศบาล  
ตามหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

- 500,000 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เจ้าปู่นาคู 

เพ่ือให้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เทศบาล เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในชุมชน 

- ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
จัดสวนย่อม  
- ศาลาพักญาติ 1 แห่ง 
- ก่อสร้างศาลหลักเมือง 

- 100,000 
 

- จ านวนสถานที่ท่ี
ได้รับการ
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ภูมิทัศน์ในเขต
สวนสาธารณะเจ้า
ปู่นาคูแลเทศบาล
ต าบลนาคู 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 
โครงการก่อสร้าง
อาคารศาลาพักญาติ 

บริเวณเมรุบ้านวังเวียง ขนาด 9 x 13 ม. 100,000 - - จ านวนอาคาร
ศาลาพักญาติ 

ประชาชนมีศาลา
พักญาติ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบำลต ำบลนำคู 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
4.1  แนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงานใช้ในกิจการ
ของเทศบาลส าหรับทุก
กองฝ่าย 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน
ส าหรับส านักงาน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ใส่แฟ้ม
ฯลฯ หรืออ่ืนๆที่จ าเป็น 
- เครื่องตัดไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร(Fax)  
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 

100,000 
 

- - จ านวนครุภัณฑ์
ส านักงานที่จัดซื้อ 

การจัดเก็บ
เอกสารเป็น
ระเบียบ การ
บริการมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งพัดลม
เพดานอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

เพ่ือจัดซื้อพัดลมเพดาน
อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 

พัดลมเพดานอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาคู 

50,000 
 

- - จ านวนพัดลม
เพดานที่จัดซื้อและ
พร้อมทั้งติดตั้ง 

เด็กเล็กปละ
ผู้ปกครองได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการวันเทศบาล
ประจ าปี 

เพ่ือให้พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ก่อตั้งเทศบาล 

จัดกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและเผยแผ่
กิจกรรมของเทศบาล  
ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัด
งานวันเทศบาล
ประจ าปี 

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของเทศบาล
เพ่ิมข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลทางเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. จัดซื้อชุดไมโครโฟน
และอุปกรณ์อ่ืนที่
จ าเป็น 
2.  ป้ายตะแกรง
ประชาสัมพันธ์ 
 

50,000 
 

- 
 
 

- จ านวนครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ที่จัดซื้อ 

การน าเสนอผล
การปฏิบัติงาน
และการน าเสนอ
ภายงานของ
หน่วยงานต่างๆ
สะดวกและเก็บ
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

5 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่  

เพ่ือออกบริการ
ประชาชนและรับฟัง
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนของแต่
ละหมู่บ้าน 

ออกให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ 
หมู่บ้านละ 1 ครั้ง/ต่อ
ปี 

40,000 
 

- - จ านวนครั้งที่จัด
งานเทศบาล
เคลื่อนที่ 

ประชาชนได้รับ
บริการถึงชุมชน 8 
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดท า
แผนชุมชนและ
ประชาคมเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนา
สามปี(2561 – 
2563)  

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา
ความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

ออกท าการประชาคม
เพ่ือรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

30,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรมจัดท า
เวทีประชาคม 

ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับ
การแก้ไขอย่าง
ถูกต้องตรงกับ
ความต้องการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและการ
บริการประชาชน 

1. คอมพิวเตอร์พร้อม 
ปริ๊นเตอร์  
จ านวน 1  เครื่อง 
2. เครื่องส ารองไฟ  
จ านวน 1 เครื่อง 
3. Mikrotik 
Routerboard 
จ านวน 1 เครื่อง 
4.  Net Server  
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

60,000 - 
 

50,000 
 

จ านวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อม
ปริ๊นเตอร์ที่จดัซื้อ 

สามารถปฏิบัติ
ราชการและ
ให้บริการ
ประชาชนได้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

กองคลัง 
ส านัก 

ปลัดเทศาล 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

8 โครงการอุดหนุนศูนย์
ประสานแผนพัฒนา 
อปท. ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง อปท. และศูนย์ 
internet ต าบล
ประจ าอ าเภอนาคู  
 

เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูลด้าน
ต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตอ าเภอนาคู 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์รวบรวม
ข้อมลูองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาคู 

20,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

หน่วยงานราชการ 
ประชาชนทั่วไป
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขอรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์อ่ืน 
ๆ ใช้ในกิจการของ
เทศบาลส าหรับทุกกอง
ฝ่าย 

- เลื้อยยนต์ชนดิโซ่ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
-เครื่องพ้นสารเคมีติด
เครื่องยนต์ชนิดสะพาย
หลัง จ านวน 2 เคร่ือง 
-บันไดอลูมินียม
แบบสไลค์ 2 ชัน้ ความ
ยาว 6 - 40 ฟุต 
 

35,000 
 

- - จ านวนครุภัณฑ์
ส านักงานที่จัดซื้อ 

การบริการมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

10 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถจักรยานยนต์ 

เพ่ือให้มีที่จอด
รถจักรยานยนต์ส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการและ
ส าหรับพนักงานโดย
แยกเป็นสัดส่วนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- ที่จอดรถจักรยานยนต์
ผู้มาติดต่อราชการ 
จ านวน 1 แห่ง 
- ที่จอดรถจักรยานยนต์
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 1 แห่ง 
 
 

- 200,000 - จ านวนที่จอดรถที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

11 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาคู 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการของ
พนักงานและการ
พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  ตู้เย็น 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

10,000 
 

- - จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ อ านวย
ความสะดวกใน
การจัดประชา 
สัมมนาหรืองาน
อ่ืนมอบหมาย 

กองการศึกษา 

12 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

เพ่ือบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ในการบริการ
ในด้านการจัดเก็บภาษี 

ประชาชนและผู้มี
หน้าที่ช าระภาษีทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาคู 

20,000 - - จ านวนผู้ให้การ
ช าระภาษี 

ได้รับข้อมูลในการ
จัดเก็บ การ
ประเมินภาษี
อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

กองคลัง 

13 โครงการก่อสร้าง
หลังคาอาคารตลาด
สด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

แผ่นหลังคาเมทัลชีท 
จ านวน 1 อาคาร 

- 1,000,000 
 

- จ านวนอาคารตลาด
สดที่ด าเนินการการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

14 อุดหนุนกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 

- โครงการจัดท าผัง
เมืองรวมเทศบาล
ต าบลนาคู 

โครงการจัดท าผังเมือง
รวมเทศบาลต าบลนาคู 

30,000 - - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
อยู่อาศยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารบ้านพัก
พนักงาน 

เพ่ือให้มีที่กันแดด กัน
ฝนหน้าอาคารบ้านพัก
พนักงาน 

ติดตั้งกันสาดหน้า
อาคารบ้านพัก
พนักงาน  
จ านวน 1 แห่ง 

100,000 - - จ านวนกันสาดหน้า
อาคารบ้านพัก
พนักงาน 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็น
ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างที่
ล้างรถบรรทุกขยะ 

เพ่ือให้มีที่ล้าง
รถบรรทุกขยะและ
รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลอย่าง
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

ที่ล้างรถจ านวน  1  
แห่ง 

- 70,000 
 

- จ านวนที่ล้างรถที่
ก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งได้รับการ
ดูแลรักษาอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

17 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาคู 

1. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 12  สิงหาคม = 3,000 
2. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม = 
30,000 

1. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 12  สิงหาคม =  
3,000 
2. อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม = 
30,000 

33,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนในเขต
อ าเภอนาคูได้ร่วม
เฉลิมฉลองใน
วาระส าคัญ แสดง
ถึงความ
จงรักภักดี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
 เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

18 โครงการการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของ ทต.นาคู 

30,000 - - ความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงการ 

เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและเป็น
การส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้า
ของ ทต.นาคู 

กองคลัง 

19 ก่อสร้างอาคาร
หอประชุม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับบริการ 

อาคารหอประชุม
จ านวน 1 หลัง ขนาด 
15 X 9.00 ตร.ม.  

- 500,000 
 

- จ านวนอาคาร
หอประชุมที่
ด าเนินการก่อสร้าง 

บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างหลังคากัน
สาดโพลีคาร์บอเนต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับบริการ 

บริเวณรอบหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาคู 

- 200,000 - จ านวนหลังคา
หลังคากันสาดโพลี
คาร์บอเนตที่
ด าเนินการก่อสร้าง 

บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
4.2  กำรพัฒนำบุคลำกร 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน  

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมให้ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง
ทุกคนและทัศนศึกษาดู
งานในประเทศอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

200,000 
 

- - จ านวนผู้เข้าร่วมที่
ร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

ได้รับความรู้และ
สามารถน าทักษะ
ทางวิชาการมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการปกป้อง 
เทิดทูนสถาบัน 

เพ่ือส่งเสริม ปกป้อง 
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปกป้อง เทิดทูน 
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

10,000 
 

- - จ านวนครั้งที่ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม 
ปกป้อง เทิดทูน 
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปกป้องเทิดทูน 
สถาบัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนา
พนักงานเทศบาลสู่
อาเซียน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฎิบัติตนสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรม  ส่งเสริม  
สนับสนุนเกี่ยวกับ
อาเซียน 

30,000 
 

- - จ านวนกิจกรรมที่
จัดพัฒนาพนักงาน
เทศบาลสู่อาเซียน 

บุคลากรมีความรู้
สามารถน ามา
ปฎิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 30,000 
 

- - จ านวนพนักงาน 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารและ 
สมาชิกเทศบาล ที่
เข้าร่วมการพัฒนา
บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ 
สามารถน ามา
ปฏิบัติ งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
กองคลัง 

 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน และพัฒนำระบบบริหำร ภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
4.3  แนวทำงกำรป้องกันและบรรเทำสำรธำรณภัย (กำรรักษำควำมสงบภำยใน)  

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 

เพ่ือคัดเลือกประชาชน
มาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคมท่ัวไป 

รับสมัครประชาชนจาก
ทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
100 คน เพ่ือมาเข้ารับ
การฝึกอบรมจาก
เทศบาลและหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 

500,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ป้องกันชุมชนของ
ตนเอง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือลดและป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย 

รับสมัครประชาชนจาก
ทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
100 คน เพ่ือมาเข้ารับ
การฝึกอบรมจาก
เทศบาลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

10,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมฝึกอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

การเกิดอัคคีภัย
ลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

เพ่ือลดและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์อย่างน้อย  
1 จุด 

20,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการส่งเสริม
ความรู้การระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่
ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมความรู้การ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่ประชาชนและ
นักเรียนในเขตเทศบาล 

ประชาชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาล 

10,000 
 

- - จ านวนประชาชน
และนักเรียนในเขต
เทศบาล 
 

ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาลรู้จักการ
ระงับอัคคีภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่   
 

เพ่ือลดและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหมอ่ย่างน้อย  
1 จุด 

20,000 
 

- - จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่  

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
สัญญาณไฟฟ้าจราจร
ตามบริเวณทางแยกใน
เขตเทศบาลต าบลนาคู 

บริเวณทางแยกร่วมใน
เขตเทศบาล 

- 
 

- 
 

100,000 
 

จ านวนสัญญาณไฟ
จราจรที่จัดซื้อและ
พร้อมทั้งติดตั้ง 

เกิดความ
ปลอดภัยในการ
ข้ามถนนของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งกล้อง CCTV  

เพ่ือติดตั้งกล้อง CCTV
เพ่ิมเติมในจัดส าคัญ 

- รอบตลาดสดเทศบาล
ต าบลนาคู 
- สี่แยกไฟแดง บริเวณจุด
ทางแยกที่มีความส าคัญใน
พื้นท่ีเทศบาล 
 

100,000 - 
 

- จ านวนกล้องวงจร
ปิดที่จัดซื้อและ
พร้อมทั้งติดตั้ง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาคู 

เพ่ือสนับสนุนเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

10,000 
 

- - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
การป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

 

 



 
 

  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่

โครงการ 
วัตถุประสงค์  2560 

(บาท) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

9 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาคู 

เพ่ือฝึกอบรมจัดตั้ง
ราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน 

- โครงการฝึกอบรม
ราษฎรหลักสูตรจัดตั้ง
ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.)ปี 2560 

127,500 - - จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

10 โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน    

เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน    

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนาคูท่ีได้รับการ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- 365,000    - จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนได้รับ
การป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี ( พ.ศ.2560-2562) 
เทศบำลต ำบลนำคู 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน         
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  
   ถนน  สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

26 4,197,000 18 2,044,000 23 5,460,600 67 11,701,600 

2. บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยาย
เขตบริการไฟฟ้า 

9 1,630,000 10 2,980,000 14 2,421,000 33 7,031,000 

3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 7 980,000 2 50,000 2 90,000 11 1,120,000 
4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน     - - 4 2,500,000 4 2,315,000 8 4,815,000 

รวม 42 6,807,000 34 7,574,000 43 10,286,600 119 24,667,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

ผ.03 



 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี ( พ.ศ.2560-2562) 

เทศบำลต ำบลนำคู 

 
 

ยุทธศำสตร ์

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต         
1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณี

วัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น 
31 5,120,972 - - 1 10,000 32 5,130,972 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน 

4 390,000 1 200,000 - - 5 590,000 

3.  การสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 9 740,000 - - - - 9 740,000 
4.  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 4 120,000 1 80,000 - - 5 200,000 
5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 1 50,000 - - 1 50,000 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การ

อนามัยแม่และเด็กในชุมชน 
4 710,000 1 15,000 - - 5 725,000 

รวม 52 7,080,972 4 345,000 1 10,000 57 7,435,972 
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี ( พ.ศ.2560-2562) 

เทศบำลต ำบลนำคู 
 

ยุทธศำสตร ์

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม         
1.  การบริหารจัดการขยะ 1 140,000 2 6,600,000 1 150,000 4 6,890,000 
2.  การบริหารจัดการน้ าเสีย 1 150,000 - - 1 5,000,000 2 5,150,000 
3.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2 80,000 - - - - 2 80,000 
4.  การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 1 100,000 2 600,000 - - 3 700,000 

รวม 5 470,000 4 7,200,000 2 5,150,000 11 12,820,000 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร         
1.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 15 648,000 5 1,270,000 1 50,000 21 1,968,000 
2.  การพัฒนาบุคลากร 4 270,000 - - - - 4 270,000 
3.  การป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย                    

(การรักษาความสงบภายใน) 
8 797,500 1 365,000 1 100,000 10 1,262,500 

รวม 27 1,715,500 6 1,635,000 2 150,000 35 3,500,500 
รวมทั้งสิ้น 126 16,073,472 48 16,754,000 48 15,596,600 222 48,424,072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชปีระสำนโครงกำรพัฒนำ 

เทศบำลต ำบลนำคู  อ ำเภอนำคู  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ตำมกรอบกำรประสำนที่  1.  โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่  2  แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ท าความตกลงกันไว้ 
    2.  ขนาดโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
    3.  ความซับซ้อนโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 

1 ขุดลอกโสกตาแกว บา้นสายนาค าม.9 (ทต.นาคู)ต.นาคู – บ้านนางาม ม.3 (อบต.บ่อแก้ว)  ต.
นาคู กวา้ง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว  5 กิโลเมตร 

1,000,000 - - 1,000,000 อบจ.กส 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาคู ม.11 (ทต.นาคู) ต.นาคู – บา้นหินลาด ม.8  (อบต.บ่อ
แก้ว) ต.นาคู  ยาว 1,500  เมตร กวา้ง 6 เมตร 

4,000,000 - - 4,000,000 อบจ.กส 

3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยมะโน บา้นนาคู ม. 7 (ทต.นาคู) – บา้นชาด   ม.13 (อบต. นาคู) – 
บ้านนากุดสิม ม.3 (อบต.สายนาวัง)  ความยาวตามแนวสันเขื่อน 2,540 เมตร ความกว้างที่
ฐานเขื่อน 51 เมตร     สูง 10 เมตร พืน้ที่ 3,356 ไร่ 

- - 5,000,000 5,000,000 อบจ.กส 

4 ก่อสร้างอนุสรณ์สถานขบวนการเสรีไทยและการท่องเท่ียวรวม 
อ าเภอนาคู 

- 50,000,000 - 50,000,000 อบจ.กส 

5 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามหว้ยมะโนบ้านนาคู ม. 2 (ทต.นาคู)  
ต.นาคู – บ้านนากระเดา ม. 6 ต.สายนาวัง(อบต.สายนาวัง)  
กว้าง 8 เมตร  ยาว 20 เมตร 

1,000,000 - - 1,000,000 อบจ.กส 

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล าหว้ยยาง จากบ้านนาคู ม.10 (ทต.นาคู) ต.นาคู – บ้านนาสีนวล 
ม.3 (อบต.นาคู) ต.นาคู กว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- 1,000,000 - 1,000,000 อบจ.กส 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หว้ยยางตอนบน  บริเวณที่นานางขันมา  รังกลิ่น(เขต อบต.นาคู เข้าทาง
เพิ่มสุขรีสอร์ท) –  ม. 8 ต.นาคู 
(อบต.นาคู)  สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

1,000,000 - - 1,000,000 อบจ.กส 

8 ระบบส่งน้ าคลองส่งน้ า 1R - RMC อ่างเก็บน้ าหว้ยมะโน  
โครงชลประทานกาฬสินธุ ์

- 500,000 - - กรมชลประทาน 

9 ก่อสร้างบ่อพกัน้ า หมู่ที่  7 บ้านนาคลอง - 100,000 -  กรมทางหลวง 
10 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  หมู่ที ่9 บ้านสายนาค า  800,000   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 ก่อสร้างฝายหว้ยหนองกกกุง  หมู่ที่ 9 บา้นสายนาค า - 800,000 - - กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 
12 ขยายเขตส่งน้ าประปา หมู่ที่ 10 บา้นนาคู - 300,000 - - การประปาสว่นภูมภิาค 
13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยมะโน หมู่ที ่ 7 บา้นนาคลอง - 20,000,000 - - กรมชลประทาน 
14 ขุดลอกโสกตาแกว หมู่ที ่9 บา้นสายนาค า - 1,000,000 - - อบจ.กส 
15 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า(คลองเสริม) หมู่ที่  7 บ้านนาคลอง - 300,000 - - กรมชลประทาน 

 



 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 
 หมู่ที่  7 บ้านนาคลอง 

- 500,000 - - กรมทางหลวง 

17 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและคลองระบายน้ า  หมู่ที ่12  บา้นนาคูพัฒนา - 5,000,000 - - กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมูที ่1 บ้านนาคู(เหนือ) - 500,000 - - กรมทางหลวงชนบท 
19 ก่อสร้างบ่อพกัพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 บ้านนาคู - 5,000,000 - - กรมทางหลวง 
20 ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าหว้ยยางตอนกลาง  - 800,000 - - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
21 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยมะโน หมู่ที ่ 7 บา้นนาคลอง - 1,900,000 - - อบจ.กส 
22 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยมะโนตอนล่าง  บริเวณนาคูใต้  - 800,000 - - กรมชลประทาน 
23 โครงการขุดลอกหนองยาว  หมู่ที ่6 บา้นวังเวียง - 1,000,000 - - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
24 ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็กล าห้วยโศกตาแกว หมู่ที ่9 บ้านสายนาค า - 800,000 - - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  24  โครงกำร 7,000,000 91,100,000 5,000,000 63,000,000  
 

 


