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ด้วยเทศบาลตำบลนาคู ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตาม
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  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  
หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ 
ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  เทศบาลตำบลนาคู  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เทศบาล
ตำบลนาคู  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของ เทศบาลตำบลนาคู  อำเภอ  นาคู  จังหวัด  กาฬสินธุ์ 
 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู  ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขท่ี 1    ถนนธนะรัชต์  ภายในพ้ืนที่  หมู่ที่  9    
บ้านสายนาคำ ตำบลนาคู  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อแก้ว  ฟากตะวันตกตรงจุดที่บรรจบกับห้วย
ยาง ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลาง  ถนน ธนะรัตน์กับถนน 
ชมะนันท์  ตรงเส้นแนวเขตสนามบินทหาร 
 ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่  3  เลียบเส้นแนวแบ่งเขตตำบลนาคู  กับตำบลสายนาวัง  ไปทางทิศ
ใต้ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนากระเดา  ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยมะโนฝั่งตะวันออก 
 ทิศใต้  จากหลักเขตท่ี  4   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2101  แยกทางหลวงหมายเลข 2042   (ห้วยผึ้ง – บ้านนาคู)  ฟากเหนือและริม
ทางห้วยยางฝั่งตะวันตกตรงเชิงสะพานข้ามห้วยยาง 
 ทิศตะวันตก   จากหลักเขตท่ี 5 เลียบริมฝั่งห้วยยาง  ฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับหลัก
เขตท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พื้นที่ เทศบาลตำบลนาคู มีพ้ืนที่โดยประมาณ  7.54   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,713 ไร่ 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง  เฉลี่ย  250  มลิลิเมตร/ปี 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาว เฉลี่ย  20 องศาเซลเซียส 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลนาคู จะมีฝนตกชุกในฤดูฝนเนื่องจากเป็นหุบเขาและที่ราบหุบ
เขา ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงมีมากกว่าบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทั่วไป กล่าวคือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม  ฤดูหนาวจะเริ่มเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 
เมษายน ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศหนาวจัด รวมทั้งมีการแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิใน
เวลากลางวันและกลางคืนด้วย 
 1.4  ลักษณะของดิน 
 ดินเป็นดินเหนียวปนทราย โดยทั่วไปดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและอุ้มน้ำน้อย การตอบสนองของดิน
ต่อการใช้ปุ๋ยมีต่ำและปลูกพืชไม่ค่อยได้ผล 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  1. หมู่ที่    1 บ้านนาคูเหนือ นายสยาม  พิมพ์รส 
  2. หมู่ที่    2 บ้านนาคูใต้ นายสังคม    จิตจง(กำนันตำบลนาคู) 
  3. หมู่ที่    6 บ้านวังเวียง นายประภาส  พลนาคู 
  4. หมู่ที่    7 บ้านนาคลอง นางฐิติรัตน์  บุญแสน 
  5. หมู่ที่    9 บ้านสายนาคำ นายรินทอง  บุญแสน 
  6. หมู่ที่    10 บ้านนาคู นายภูษิต     จิตจง 
  7. หมู่ที่    11 บ้านนาคู นายสง่า  แก้วหาวงศ์ 
  8. หมู่ที่    12 บ้านนาคูพัฒนา นางขจรกลิ่น  พลนาคู 
 2.2  การเลือกตั้ง 
 การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูแบ่งออกเป็น 2 เขต   

สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายวิภพ  วรรณทอง 

นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ 

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี นายเจน  ท้าวสบาย 

นายนรินทร์  สุริยโคตร นายสุริยนต์  สุลำนาจ 

นายสุดตา  รังระรื่น นายธีรศักดิ์  รังหอม 

นายสุมาตร  ละราคี  
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3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 เทศบาลตำบลนาคู  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  5,370   คน ชาย   2,595   คน 
หญิง  2,779   คน   จำนวน  1,873  ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  712.73   คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูล  ณ  วันที่ 31  พฤษภาคม  2562 : งานทะเบียนราษฎร ) 
 จำนวนประชากร จำนวนประชากร(อนาคต) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง(%) ปี 2562 
ชาย 2,689 2,674 2,646 2,616 - 0.95 % 2,641 
หญิง 2,809 2,806 2,798 2,781 - 0.35 % 2,791 

ครัวเรือน 1,791 1,808 1,830 1,862 - 1.28 % 1,886 
 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 436 444 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 1,670 1,778 อายุ 18 -60 ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 564 478 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,670 2,700 ทั้งสิ้น 5,370 คน 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 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  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    8     แห่ง 

4.1.5  ห้องสมุดประชาชน(แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลนาคู)  1     แห่ง 
 4.2  สาธารณสุข 
 4.2.1. โรงพยาบาลนาคู    1      แห่ง 
 4.2.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน   1      แห่ง  
 4.2.3.  คลินิกแพทย์    5     แห่ง 
 4.2.4.  ร้านขายยาที่มีเภสัชกร   2     แห่ง 
 4.2.5.  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  98  เปอร์เซ็นต์ 
 4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  ผู้สูงอายุ   จำนวน  1,004    คน 
  -  ผู้พิการ จำนวน  337       คน 
  -  ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  11         คน 
  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  เมษายน  2562 : งานทะเบียนราษฎร ) 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  5.1.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2291  ถนนนาคู - เขาวง ผ่านหมู่ที่ 1,2,7,10,12 
  5.1.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2101  นาคู – ห้วยผึง้  ผ่าน หมู่ที่ 10,6 
  5.1.3 ทางหลวงชนบทหมายเลข กส  4001  สาย นาคู  - บ่อแก้ว   

5.1.4 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 5.2  การไฟฟ้า 
 เทศบาลตำบลนาคูมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน การให้แสงสว่างตามจุด 
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  1,872 
ครัวเรือน 
 5.3  การประปา   
 เทศบาลตำบลนาคู ได้ดำเนินกิจการประปาของเทศบาลเอง  เป็นระบบประปาผิวดินได้รับมอบจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีความจุ 200 ลบ.ม. ใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำ(อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน) และมี
มอเตอร์สูบขึ้นถังเก็บน้ำ เปิด – ปิด เป็นเวลาและให้บริการน้ำประปาจำนวน  8 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบล
นาคู  แต่การบริการน้ำประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำมี 
ขนาดเล็ก  เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของชุมชน  นอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา  1,792  ราย  (ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน  2562  : กองการประปา) 
 5.4  โทรศัพท์ 
  -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ais 1  แห่ง 
  -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ dtac 1  แห่ง 
  -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ true 1  แห่ง 
  -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ CAT 1  แห่ง 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  ที่ทำการไปรษณีย์    1  แห่ง 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร/การปศุสัตว์ 
  - อาชีพการทำนา   จำนวน              1,764 ครัวเรือน 
    - อาชีพรองทำไร่ (มันสำปะหลัง,ข้าวโพดหวาน,พืชผัก,ถั่วลิสง,ยาสูบ,ถั่วฝักยาว)   
          จำนวน   56 ครัวเรือน 
   - อาชีพค้าขาย    จำนวน               38 ครัวเรือน   
   - อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค,กระบือ,สุกร จำนวน            15  ครัวเรือน 
 6.2 การบริการ/การท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม 
  -  ธนาคาร    1     แห่ง     
  -  โรงแรม / ห้องพัก   5     แห่ง   
  -  ปัม๊น้ำมันขนาดใหญ่   1     แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   1     แห่ง 
  -   โรงส ี                   12     แห่ง  
  -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  6     แห่ง  
  -  จำหน่ายก๊าซหุงต้ม                      2     แห่ง  
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7.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
 ประชากรของเทศบาลตำบลนาคูนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและในพุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในเขต
เทศบาลตำบลนาคู มีวัดจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง 
  -  วัดโพธิ์ศรีแก้ว     หมู่ที่  6 
  -  วัดนาคูเหนือ   หมู่ที่  11 
  -  วัดนาคูใต้   หมู่ที่  10 
  -   สำนักสงฆ์ศรีหนองแคน หมู่ที่  7 
 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
 ประเพณีการทำบุญ ก็คือการปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือนและถือปฏิบัติ
สืบมาจนทุกวันนี้ 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาคูอาศัยอยู่รวมกันรวม 3 เผ่าจึงมีภาษาอยู่ 3 ภาษา  
  -  ภาษาลาว,พวน,และไทพวน   
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ำ 

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

-  ฝายน้ำล้น     2   แห่ง 
  (ฝายน้ำล้นห้วยยาง ม.6,ม.9) 

 8.2  ป่าไม้ 
 เทิอกเขาภูพานล้อมรอบแล้วลาดลงเป็นที่ราบทางด้านทิศใต้บริเวณท่ีเป็นเขาภูพานปกคลุมด้วยป่าไม้มี
บริเวณตั้งแต่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก มีทิวเขาภูพานทอดตัวตั้งเป็นแนว 
 8.3  ภูเขา 
 เทศบาลตำบลนาคูประกอบด้วยภูมิลักษณ์เป็นที่ราบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขาตามแนวทิวเขา 
ภูพาน ตอนกลางเป็นเนินดินสลับป่าโปร่ง 
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลตำบลนาคูเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ให้คุณประโยชน์แก่ประชากรในถิ่นนี้และเป็น
สมบัติล้ำค่าในยุคนี้ คือน้ำ ปศุสัตว์ พรรณไม้ และพันธุ์สัตว์นานาชนิดเหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติวิทยาเป็น
อย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  ยุทธศาสตร์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ 5. ด้านความม่ันคง  
  ยุทธศาสตร์ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ 10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ 5 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ  
และโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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  แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบ
สุข 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลตำบลนาคู  เป็นเมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ำ 
  2.  บำรุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
  3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา 
  4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน    

2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

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

   1. การบริหารจัดการขยะ 
   2.  การบริหารจัดการน้ำเสีย 
   3.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 

4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 

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

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 6. ก่อสร้างและปรับปรุง ถนนพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 
 7. มีระบบไฟฟ้า-ประปาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 

  8. มีผังเมืองรวม เทศบาลตำบลนาคู 
  9. บ้านเมืองสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย   สวยงาม 
  10. กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
  11. เด็กเล็กในเขตเทศบาลได้รับการการพัฒนาเตรียมความพร้อม 
  12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  13. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและป้องกันภัยจากยาเสพติด 
  14. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  15. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  16. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 2. ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทศบาล     คิดได้ 100% 
 3. ประชาชนได้รับข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ 
 4. การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น   
 5. พนักงาน,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 ซม./คน/ปี 

  6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
  7. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
  8. การเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณแล้วเสร็จ 
  9. จำนวนพื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  
  10. ไม่มีน้ำท่วมขังถ้าปริมาณน้ำฝนตกไม่เกิน 60 ม.ม./ครั้ง 
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  11. ขยายเขตไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง   
  12. มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง   
  13. ประกาศใช้ผังเมืองรวมภายในปี  2561 
  14. ที่หรือทางสาธารณะได้รับการดูแลรักษาความสะอาด   
  15. ปริมาณขยะลดลง  10% 
  16. น้ำทิ้งจากร้านอาหารได้รับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในเกณฑ์มาตรฐาน 
  17. คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน 
  18. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 
  19. ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย   
  20. ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับหรือผ่านเกณฑ์ตลาดน่าซื้อ 
  21. ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลลดลง 
  22. การเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือนลดลงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพ้ืนที่และเขต
อำเภอนาคูได้ทันท่วงที 
  23. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  24.ครัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  25.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 100% 
  26. ชุมชนในเขตเทศบาลปลอดโรคไข้เลือดออก   
  27. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ   
  28. เยาวชนในเขตเทศบาลมีความรู้  เรื่อง  โรคเอดส์และตระหนักถึงผลกระทบ ของโรค
เอดส์ 
  29. ยกระดับการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นงานระดับอำเภอ   
  30. ยกระดับการแข่งขันกีฬา  เป็นระดับอำเภอ และจังหวัด   

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
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๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
  ๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในเทศบาลตำบลนาคูและการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาคู นำมาสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก เพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทำให้ทราบถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของ 
เทศบาล โดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนาคูต่อไป 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ 
เพาะปลูกพืช 
2. มีแหล่งน้ำ และปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับผลิต
น้ำประปา 
3. มีการคมนาคมเชื่อมโยงทุกหมู่บ้าน สะดวกในการ
เดินทาง 
4. ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านและการคมนาคมสะดวก 
5. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นของตนเอง 
6. ครอบครัวให้ความสำคัญกับการศึกษา 
7. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน
(หลักนิติธรรม) 
8. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ(หลักคุณธรรม
จริยธรรม) 
9.ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายด้าน
สังคม 
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจในงานด้าน
สังคม พร้อมขับเคลื่อนและบูรณาการในการ
ดำเนินงาน 
11. ชุมชนสว่นใหญ่เข้มแข็ง/ผู้นำเข้มแข็ง 
12. มีวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่น 
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำ 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม 
พ้ืนที่ทางการเกษตร  
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ 
4. ปัญหาโจร ขโมย และการพนัน มีเยอะ 
5. ปัญหาภัยธรรมชาติ(ภัยแลง้) 
6. ประชาชนมีรายได้ต่ำและมีหนี้สินมาก 
7. บุคลากรไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
8. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9. การจัดสวัสดิการ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากร
มีไม่เพียงพอ 
10. ผู้ประกอบการบางรายขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ
ผู้บริโภค 
11.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
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โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
2. มีนโยบายด้านการศึกษาท่ีชัดเจน 
3. มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
4. มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
5. ประชาชนสนใจบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ                
และปลอดภัย 
6. นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพและการมี
รายได้ 

1. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตภาคเกษตร ปรับสูงขึ้น 
2. ราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 
2. ภัยธรรมชาติ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย 
3. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและไม่
ต่อเนื่อง 
4. เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล
ให้วิถีการดำเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลง 
5. งบประมาณในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีจำกัด 
6. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากจน  

การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
เทศบาลตำบลนาคู  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 8๐ 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
   2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
   3) การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการ
ผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่ อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็ น
น้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่
ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  
โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสาม
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ปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้
ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
  ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือมีบาง
ครัวเรือน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ เทศบาลก็จะดำเนินการให้ได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเทศบาลมีการดำเนิน
โครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการ
เกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดย
บางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่
ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร มี การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรอง
น้ำฝนหรือการต้มน้ำให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว  

อ้อย  มันสำปะหลัง  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี  ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มี
อาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของ
ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มากจาก
การค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  
บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มี
เงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ  บางพ้ืนที่ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
ส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ำมีมากขึ้น  เกิด
ปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัด
โครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบาย
น้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และทำให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล  ได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านแรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำ
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติ เข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ 
เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือ
บำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

➢ ด้านการศึกษา 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙ ๙  ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันทำ
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็น
ความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกา
บอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานทีจ่ัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ี
มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้   
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   ➢ ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมได้
แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่
พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำ
โครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕4 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
3,104   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,267  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.74  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 1,762  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,267  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.29 ปัญหาคือ
การแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและ
ให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้ง
ที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผล
ให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  
เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างไมเ่พียงพอ
ประชาชนไมไ่ด้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเท่าที่ควร 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

2. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- การศึกษา 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

3. ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีปัญหาเรื่องขยะเพ่ิม
มากขึ้น 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากอัตราการ
ขยายตัวของเมือง
เพ่ิมข้ึน แต่ระบบการ
บริหารจัดการขยะยัง
ขาดแคลนสถานที่
กำจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้ง
การนำขยะมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมทั้ง
ประชาชน 

๒) ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมขาดจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจและความ
รับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. ด้าน 
สาธารณ 
สุข 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล - ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่   
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ให้ประชาชน 
ผู้ที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ความดัน
ลดลง 

5. ด้านสวัสดิการ
สังคม 

๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านสวัสดิการ
สังคม 

๒) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

6. ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

๑) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เศรษฐกิจ - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๒) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย์  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๓) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร - ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๔) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
เหตุการณ์ 

7. ด้านการเมือง
การบริหาร 

๑) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทำ
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสร้าง
อาคาร 

๒) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ำที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน 
น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

เทศบาล 
ตำบลนาค ู

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา 

2 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารทั่วไป 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป - สำนักปลัด 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองการประปา 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลดั 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน งบกลาง - สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองการประปา 

รวม 4  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 7 กอง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลนาคู 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - 155 36,153,000  155 36,153,000  155 36,153,000  465 108,459,000 

1.2 แผนงานพาณชิย ์ - - - - 4 560,000 4 560,000 4 560,000 12 1,680,000 

รวม - - - - 159 36,713,000 159 36,713,000 159 36,713,000 477 110,139,000 

2)  ยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพชีวิต 

            

2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - 30 4,149,000 30 4,149,000 30 4,149,000 90 12,447,000 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - - - 23 1,673,000 
 

23 1,673,000 
 

23 1,673,000 
 

69 5,019,000 

2.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - 12 395,000 12 395,000 12 395,000 36 1,185,000 

รวม - - - - 65 6,217,000 65 6,217,000 65 6,217,000 195 18,651,000 

3.  ยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

3.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - 10 10,545,000 10 10,545,000 10 10,545,000 30 31,635,000 

3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - 7 100,000 7 100,000 7 100,000 21 300,000 

ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 7 1,170,000 7 1,170,000 7 1,170,000 21 3,530,000 

รวม - - - - 24 11,815,000 24 11,815,000 24 11,815,000 69 35,445,000 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ 

            

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - 23 11,020,000 23 11,020,000 23 11,020,000 69 33,060,000 
4.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - 9 866,000 9 866,000 9 866,000 27 2,598,000 

รวม - - - - 32 11,886,000 32 11,886,000 32 11,886,000 96 35,658,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 280 66,631,000 280 66,631,000 280 66,631,000 840 199,893,000 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลนาคู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ)(หมู่ที่ 1) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร  
หมู่ท่ี  1 

จากที่ดินนายปัญญา 
พิมพ์รส(ข้างร้านสามพี่
น้อง)ถึงถนนคุ้มโสกตา
แกว 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00  ม. 
สูงเฉลีย่ 0.50  ม. 

- - 20,000 20,000 20,000 มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00  ม. 
สูงเฉลีย่ 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร  
หมู่ท่ี  1 

จากนายายหวัด หมู่ท่ี 1 
ตรงไปถึงลำห้วย 
(ฮ่องขมุดิน) 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  250.00  ม. 
สูงเฉลีย่ 0.50  ม. 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  250.00  ม. 
สูงเฉลีย่ 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังหมู่ท่ี  1 

จากซอย ท่ีดินนายชวน  
แวงวรรณ ถึงห้วยยางไป
ถึงเจา้ปู่นาคู (หลงับ้าน
ลุงนงค์ไปหลัง ร.ร.พร
บิดา) 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพือ่ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  1 

เส้นบ้านนายทอน  
เพาะเจริญ  

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

- - 23,000 23,000 23,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  1 

บริเวณทางเข้าบ้านตา
บุญการ 

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

- - 46,000 46,000 46,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดแีละสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  1 

บริเวณทางเข้าบ้านนาย
เวช  เครือชัยถึงหน้า
บ้านนายสนาม เพียร
ภูเขา 

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

- - 46,000 46,000 46,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  1 

จากฝายน้ำล้นห้วยยาง
ไปโนนข่าถึงบ้านบ่อแก้ว
(ตลอดแนว) ผ่านนาย
ทอ  รังกลิ่น 

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

- - 230,000 230,000 230,000 มีถนน คสล. 
กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  100.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  1 

จากสะพานห้วยยางทาง
หลวงแผ่นดนิ(ป้ายบอก
เขตเทศบาล)ถึงฝายน้ำ
ล้น หมูท่ี่ 9 

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

- - 1,840,000 1,840,000 1,840,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  800.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี 1 

จากทางหลวง 2291 
ข้างสะพานห้วยยาง - 
บ้าน อ. นวลศิริ 

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

- - 60,000 60,000 60,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต ์ 
หมู่ท่ี  1 

ถนนเลียบห้วยยางจาก
ป้ายบอกแนวเขต ทต. 
(ถนนสายหลักนาคู-
สร้างค้อ)-สะพานห้วย
ยาง-ถนนสายนาคู-บ่อ
แก้ว(สะพาน) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  2,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 550,000 550,000 550,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  2,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมถีนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.   
หมู่ท่ี 1 

จากบ้านนางพอดี-บ้าน
นายชัย(ฝั่งท่ีเหลือ) ซอย
ข้างบ้านยายเพลิน สุลำ
นาจ(บริเวณหน้าบ้าน
นายศิลป์ กองนาคู 

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 150.00 ม.  
ลึก 0.50  ม. 
 
 

- - 220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 150.00 ม.  
ลึก 0.50  ม. 
 

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.   
หมู่ท่ี 1 

จากหน้าบ้านนายสมัคร 
ระลาคีถึงหน้าบ้านนาย
อุดม ระลาคี 

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

- - 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ำ  
คสล.กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.   
หมู่ท่ี 1 

จากหน้าบ้านนายลา  
สีระมาตรย์ออกไปทาง
สุดถนนธนะรัชต์ 

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

- - 100,000 100,000 100,000 มีรางระบายน้ำ  
คสล.กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ที่ 2) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 2  

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร จากท่ีนานาง
ดาวสวรรค์ กั้วอำไพ ถึง
ท่ีนา นางจิตร นิลนวล  

งานดินถมถนนดินเพือ่
การเกษตร ขนาด ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 460.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.70 ม. และ 
งานวางท่อ คสล.ปาก
ลิ้นรางฯ ชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 ม. จำนวน 
15 ท่อน 

- - 135,000 135,000 135,000 มีถนนดินเพื่อ
การเกษตร ขนาด ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 460.00 ม. สูง
เฉลี่ย 0.70 ม. และ 
งานวางท่อ คสล.ปาก
ลิน้รางฯ ชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 ม. จำนวน 
15 ท่อน 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร  
หมู่ท่ี  2 

จากนานายดา   
ภูมิรัง – นานายริ 
ตะพานบญุ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนนดนิ 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร  
หมูท่ี่  2 

จากนานางมี  
เจริญผล – นายเกณฑ์ 
บุญแสน(เข้าซอยแยก
ทางไปหินลาดวัดป่า
อมัพวัน) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดินเพื่อ
การเกษตร 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมูท่ี่  2 

จากนานายดาว  รังหอม  
บ้านชาด ม.13 ถึง นา
นายสนอง  รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

- - 45,000 45,000 45,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพือ่ใช้สญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

24



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถปุระสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  2 

จากสามแยกเลียบคลอง
ชลประทานบ้านวังเวียง 
- ถนน คสล.สามแยกที่
นาตาอาร์ท(ม.2) (ถนน
ดินท่ีสร้างใหม่นาตา
อาม) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  3,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  3,000.00 
ม.หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  2 

จากบ้านนางแตม้ 
จันทเมธีถึงบ้าน 
นางเสมอ เขจรใหญ่ 

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

- - 15,000 15,000 15,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สญัจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  2 

จากบ้านนางคำ  โวหาร
คล่องถึงบ้านนายเนา   
ศรีสุข 

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

- - 20,000 20,000 20,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50  ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  2 

(ท่ีนาลุงแคง)นายทอง
ปอน พากเพียรถึงบ้าน
นากระเดา 

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

- - 400,000 400,000 400,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  800.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  2 

(หลัง รร.นาคูพัฒนาฯ)
สามแยกคลอง
ชลประทานท่ีนานาง
สินธ์ทุ สุลำนาจ,นานาย
ดี,นานายวัฒนพันธ์ 
ชำนาญกิจ เลียบห้วยมะ
โนถึงทางข้ามบ้านนา
กระเดา 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  2,000.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 800,000 800,000 800,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมถีนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  2 

จากนานายดา  สีพันลม
ถึงนานายสำรวย ใจ
อ่อน 

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

- - 70,000 70,000 70,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  40.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ หมูท่ี่ 2 

นานายคำ  สามศรี กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มีคลองรางระบาย
น้ำ กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  หมู่ท่ี 2 

จากบ้านนางแดนไทย  
ผ่าแสนถึงรางระบายน้ำ
เทศบาล 

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

- - 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ำ  
คสล.กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 30.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 
 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  หมู่ท่ี 2 

จากบ้านนางกุหลาบ   
ศรีสุขถึงสุดซอย(จาก
ข้างในออกมาบ้านนาย
ยุทธนา) 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 65.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ำ  
คสล.กกว้าง 0.50 
ม. ยาว 65.00 ม.  
ลึก  0.50  ม. 
 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ท่ี 6) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ท่ี 6 

จากที่นานายนุถึงร้าน
กบนาคูโลงไทย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  600.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 30,000 30,000 30,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  600.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดิน
ลูกรังเพือ่ใช้สญัจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 6 

เลียบห้วยยางจาก
สะพานถนนใหญ่ถึง
สะพานหน้าบ้านนาย
ประภาส วรณทอง 
(ทุ่งนาใต)้ 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 
 

- - 100,000 100,000 100,000 มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดิน
เพือ่ใช้สญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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1.1  แนวทางพัฒนากอ่สร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ที ่6) 
   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  6 

จากถนนกลางบ้านถึง
บ้านยายอ๊อด 

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 10,000 10,000 10,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  6 

จากบริเวณหน้าบ่อขยะ
เทศบาลตำบลนาคู 

กว้าง 5.00  ม. 
ยาว  160.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 5.00  ม. 
ยาว  160.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมถีนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  6 

สายบ้านวังเวียงถึงม.10
จากลานเอนกประสงค์
มาคลองชลประทานถึง
บ้านผู้ใหญ่ม.10 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 120,000 120,000 120,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำ หมูท่ี่  6 

ถนนซอยบ้านนายชัย 
วงศ์นาตาลถึงถนนสาย
รอบบ้าน(สถานท่ี ซอย
ตรงข้ามบ้านนาย
ศรายุทธ วงศ์ลุนลา 
ทะลุกอไผ่) 

กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  60.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 50,000 50,000 50,000 มีถนน คสล.พร้อม
รางระบายน้ำ 
กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  60.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็วและ
ระบายน้ำสะดวก 
รวดเร็วไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  6 

จากคลองชลประทาน(ท่ี
นา ดต.ประดิษฐ์ ปัตลา
ถึงท่ีนานางสวงน  
วรรณทอง) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  600.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  600.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมถีนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  6 

ทางเข้าวัดถ้ำพระฤาษี
(ต่อจากเดิม)จากถนน
2101ถึงวัดถ้ำพระฤาษี 

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

- - 20,000 20,000 20,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  6 

จาก(วดับ้านวังเวียง)
บ้านนายกอง จิตจง ถึง
บ้านครูวิจารณ์ 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  350.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  350.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  6 

จากคลองชลประทาน(ท่ี
นา ดต.ประดิษฐ์ ปัตลา
ถึงทีน่านายทองปอน
พากเพียร) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  600.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  600.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  6 

ถนนสายหนองยาวถึง
บ้านนาสีนวล 

กว้าง 5.00  ม. 
ยาว  1,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 5.00  ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 
 

ประชาชนมถีนน 
คสล. ใช้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนากอ่สร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ที่ 7) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมูท่ี่  7 

เลียบคลองชลประทาน
จากสะพานนานายวน 
สามสีถึงนานายวงษ์  
ออ่นใส 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ท่ี  7 

จากนานางสมบัติ สามสี
ถึงนานายทด บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนนดินลกูรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมถีนนดิน
เพื่อใช้สญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ท่ี 7 

เลียบอ่างเก็บน้ำห้วยมะ
โน ถึง วัดป่าศรีหนอง
แคน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
สูงเฉลีย่  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมผวิลูกรัง  
หมู่ท่ี 7 

บริเวณข้างสวน
ยางพารานายดนัย  ภูดี 
ถึงคันอ่างเก็บน้ำห้วย 
มะโน 

กว้าง 4.00 ม. 
คันสงูเฉลี่ย 0.50 ม. 
ลูกรังหนา 0.50 ม. 
ยาว 900.00 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 มีถนนดินเสริมลูกรัง
กว้าง 4.00 ม. 
ลูกรังหนา 0.50 ม. 
ยาว 900.00 ม. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีดี  และ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  7 

จากบ้านนายไทย 
จรัสแผ้วซอยข้างบ้าน
ยายเรืองถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์  ผ่าผล(ซอย
ยายเต่า) 

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

- - 23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

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

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

43 โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 

จากทางเข้าหมู่บ้านถึง
คันดินชลประทานท้ัง  
2 ฝัง่ 

ระยะทาง 200 ม. - - 50,000 50,000 50,000 ขยายไหล่ถนน 
คสล.ระยะทาง 
200 ม. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีดี  และ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7 

จากหน้าบ้านนางไพริน
ถึงคันดินชลประทาน 

ระยะทาง 400 ม.  - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ซ่อมแซมถนน 
คสล.ระยะทาง 
400 ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  7 

บรเิวณหน้าบ้านนาย 
สุรศักดิ์ ภูดี – บ้าน
นางลภัสพร หอมไกล
(ซอยข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน) 
 

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

- - 23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

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

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  7 

สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากบ้าน
นายกองศรี ฤทธิ์ศรีบุญ 

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

- - 80,000 80,000 80,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  7 

จากบ้านนางคำ รัก
ธรรม ถึงที่นานายด่วน 
รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 3,200.00 ม. 
 หนา  0.15  ม. 
 

- - 120,000 120,000 120,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 3,200.00 ม. 
 หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7 

จากหน้าบ้านนาย
ดอกดิน สามสีถึงบ้าน
นายสมบัติ สามสี 

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

- - 230,000 230,000 230,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

29



   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7 

จากโรงสูบน้ำประปา 
อ่างเก็บนำ้ห้วยมะโนถึง
นานายกอง นิลคำ(ใน
เขตชลประทาน) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

- - 100,000 100,000 100,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7 

บริเวณข้างบ้านนายวน 
สามสีถึงท่ีนา 
นางอนญัญา  บุญแสน 
 

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

- - 150,000 150,000 150,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  7 

เลียบอ่างเก็บน้ำห้วยมะ
โน  - วัดป่าศรีหนอง
แคน 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  1,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 350,000 350,000 350,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี  7 

ระหว่างสามแยกทางเข้า
หมู่บ้านฝั่งบ้านนางพัชรี
สิริ นิลคำถึงคลองหน้า
บ้านกรกช ยลพนัธ์(ถึง
สะพาน) 
 

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

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  200.00  ม. 
ลึก  0.50  ม. 
 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี  7 

จากหน้าบ้านนางอดุร 
เผือดผุดถึงถนนข้างห้อง
แถวนางสมพร พิมหาท้ัง
สองฝั่ง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  140.00  ม. 
(ข้างละ 70.00 ม.) 
ลึก  0.50  ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  140.00  ม. 
(ข้างละ 70.00 ม.) 
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็ว ไมมี่
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี  7 

จากสามแยกบ้านนาย
ขุนศึกถึงบ้านนางจิราภา 
จรัสแผ้ว 

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

- - 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี  7 

จากที่นายสมพรถึงบ้าน
นายดิลก บุญแสน 

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

- - 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.50  ม. 

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรงุบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ที่ 9) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ท่ี  9 

จากสะพานห้วยยางถึง
นายายไหม(ตรงข้าม 
 ผู้ช่วยเล่) หมู่ท่ี 2 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 40,000 40,000 40,000 มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมท่อลอดเหล่ียม
หนองโน หมู่ท่ี 9 

ไปนานายแบบ บุญแสน
ถึงนานายจักร รังหอม 
(หลงัเทศบาล) 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มีถนนดินพร้อมท่อ
ลอดเหล่ียม 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

ประชาชนมถีนนดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี  9 

บริเวณที่นานายหนัก   
อตุโม  ถึงนานายจัน  
สีลา 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร  
หมูท่ี่  9 

ข้างทีน่านายทองพัน   
รังกลิ่น ถึงข้างที่นานาย
ประดิษฐ์  ละราคี 
(ทุ่งหนองขอนแก่น) 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 420.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

มีถนนดนิ 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 420.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ท่ี 9 

จากนานางทอง 
 ปัตนาสา ถึงนาตาอ้อย 
อาจารย์วิสุทธิ์(โนนข่า) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 150,000 150,000 150,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

31



   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ท่ี 9 

จากนานายสุพรม  
รังหอม ถึงนานางเศียร 
เหลาแหลม 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม.  

- - 220,000 220,000 220,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม.  

ประชาชนมีถนน ดิน
เพือ่ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรงั  หมู่ท่ี 9 

ข้างท่ีนา นายโจม   
อทุกิจ ถึงข้างที่นา  
นายปุ่น  พิมพ์เภา 
(นาตาโจ) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  560.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

มีถนนดนิลกูรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  560.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดิน
เพื่อใชสั้ญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ท่ี  9 

นานายเคลือบ ถึงนา
นางสัต  รังกลิ่น 
(นาตาโจ) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 40,000 40,000 40,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมถีนน ดิน
เพือ่ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี 9 

สายโสกตาแกวถึงที่นา
ตาแคมป(์นอกเขตทต.)
บรรจบทางไปหินลาด 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

- - 800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสญัจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี 9 

สายบ้านนาคู-บ้านบ่อ
แก้ว(โนนข่า) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี 9 

บรเิวณทางเข้าทุ่ง
หนองต้างห้วยโสกตา
แกว 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

- - 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี 9 

จากถนน บ้านนาคู -
บ้านชาด ถึง นานาย
พงษ์  ละราคี  
(เพิ่มสุขรีสอร์ท) 

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

- - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 
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เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  9 

จากที่นานายกิติเดช  
ละราคี -ไปหนิลาด 
(ทุ่งนาน้อย) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  3,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 3,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
หมูท่ี่  9 

จากโรงพยาบาลอำเภอ
นาคู - สำนักงาน
เทศบาลตำบลนาคู 

กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ 0.80 ม.  
ยาว 400.00 ม.  
ลึก  0.50   ม.   
 

- - 95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

มีท่อรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ  
0.80 ม.  
ยาว 400.00 ม.  
ลึก  0.50   ม.   

ทำให้การระบายน้ำ
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ท่ี 10) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการเสริมผิวถนนดินเพือ่
การเกษตร  หมู่ท่ี  10 

กลบดินบริเวณท้าย
สะพานข้ามคลองนา
ยายชาญ  เหลี่ยม
สิงขรณ์ 
(สะพานข้ามคลอง) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
สูงเฉลีย่  0.50  ม. 
 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เสริมผิวถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
สูงเฉลีย่  0.50  ม. 
 

ประชาชนมถีนน ดิน
เพือ่ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ท่ี  10 

จากนานายสนอง วงษ์
ลุนลาเลียบคลองห้วย
มะโน 
 

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

- - 500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

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

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  10 

จากหลังปั๊ม พีที ถึงท่ี
นานายสมศักดิ์   
กลัดกันแสง 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
 

- - 280,000 
 
 
 

280,000 
 
 
 

280,000 
 
 
 

มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
ยางพาราในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  10 

จากถนนนาคู - ห้วย
ผึ้ง(ตรงข้ามร้านริม
คลอง) -สะพานข้าม
คลองเส้นนายายแกน) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  2,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 400,000 400,000 400,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้สัญจร 
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่างย ั

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก   
หมู่ท่ี  10 

จากบ้านอาจารย์
อนงค์ ถึง  
บ้านอาจารย์ทวีกูล 
 

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

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

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

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ท่ีดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ท่ี 11) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ท่ี  11 

จากนาผู้ใหญ่ ม.9 ถึงนา
ตาคัก(หนองเป็ด) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
เฉลี่ย 0.50  ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
เฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ดินเพื่อใช้สัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังอัดบด หมู่ท่ี  11 

จากนานางสุภาพ   
กล้ากระโทก  ถึงนานาย
ประเวส  ละราคี 
(จากฝายหนองกกกุง) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 
 

- - 500,000 500,000 500,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ดินเพื่อใช้สัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่  11 

เข้าบ้านนากอน รังระรื่น
(ตรงข้ามบ้านอาจารย์
ชาญวิทย์) 

กว้าง 2.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ท่ี  11 

จากบ้านนางบุญยัง  ภูด ี 
ถึงบ้านนายยูน  ภูดี 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  22.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  22.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  11 

ซอยบ้านนายประดิษฐ์ 
ละราคี 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาวข้างละ 40.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาวข้างละ 40.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  11 

เลียบคลองชลประทาน
จากสะพาน ถนนใจดีถึง
สะพานข้ามคลองเข้า
บ้านนาคลอง(ท่ีนานาย
สมพร ศรีสุข) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  11 

เลียบคลองจากบ้านนาง
เหมือน พิมพิชัยถึงบ้าน
อาจารย์ 
นิรมัย สิรินิธิกร 

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

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

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

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ท่ี  11 

ข้างสถานีตำรวจภูธร 
นาคู 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  300.00 ม.  
หนา  0.15 ม. 
 

- - 60,000 60,000 60,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  300.00 ม.  
หนา  0.15 ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ท่ี  11 

จากหลังเทศบาล(นา
นายสนิท รังกลิ่น)ถึงนา
นายเกษม รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  1,500.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

- - 500,000 500,000 500,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  1,500.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถปุระสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราซอยล์ซีเมนต์  
หมู่ท่ี  11 

จากหลัง กศน. บรรจบ
ถนนลูกรังบ้านชาด 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  4,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

- - 800,000 800,000 800,000 มีถนนยางพารา 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  4,000.00 ม. 
หนา  0.05  ม. 

ประชาชนมีถนน 
ยางพารา ใช้
สัญจร ขนส่ง
ผลผลิต
การเกษตร
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 11   

จากสามแยกไปบ้านหิน
ลาด – วัดป่าอัมพวัน
(จากนานายธีรศักดิ์ รัง
หอม – วัดป่าอัมพวัน 
บ่อแก้ว) 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500  เมตร  

- - 1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

มีถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500  เมตร 

ประชาชนมีถนน
ไว้ใช้สัญจรไปมา
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 11 

จากบ้านยายหมู (ต่อ
จากรางระบายน้ำเดิม) 

ฝากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.50   ม. 

- - 46,000 46,000 46,000 มีรางระบายน้ำ 
ฝากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.50   ม. 

ทำให้การระบาย
น้ำสะดวก 
รวดเร็วไม่มีน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ท่ี 11 

จากบ้านนายไพทูล   
รังรสถึงวัดนาคูเหนือ 
สุดซอย(หน้าวัด) 

กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 150.00 ม. 
 ลึก  0.50   ม. 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 150.00 ม. 
 ลึก  0.50   ม. 

ทำให้การระบาย
น้ำสะดวก 
รวดเร็วไม่มีน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรกัษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำ(หมู่ที ่12) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมูท่ี่ 12 

ซอยนานายทองมา   
เวินชุมถงึนานาย 
คำม้วน สีระมาตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมถีนน 
ดินเพื่อใช้สญัจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ท่ี 12 

หลังนาคูวิลล่า – นานาง
ไพลม 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมถีนน 
ดินเพื่อใช้สัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี  12 

ซอยเข้าบ้านนายบุญเถิง 
รังกลิ่น 

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

- - 100,000 100,000 100,000 เสริมผิวถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  100.00 ม.  
หนา  0.15 ม. 
 

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  12 

เลยีบคลองชลประทาน 
เสรีไทยฟาร์มถึงสะพาน
ช้ามคลองเข้าบ้านนา
คลอง(นายบุญโฮม  
เครือชัย) 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  700.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  700.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  12 

เข้าบ้านนายหลบ กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมถีนน 
คสล.ในการ
คมนาคมท่ีดีและ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ท่ี  12 

จากบ้าน นายสุมาตร   
ละราคีถึงบ้านนายวา
สรรค์ ดอกทองหอม 

กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ 0.30 ม. 
จำนวน  5  ท่อน 
ยาว 52.00 ม.  
ลึก  0.50   ม.   
 

- - 95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

มีรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ 0.30 
ม. จำนวน  5  ท่อน 
ยาว 52.00 ม.  
ลึก  0.50   ม.   

ทำให้การระบาย
น้ำสะดวก 
รวดเรว็ไม่มีน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 93  โครงการ - - - - 20,347,000 20,347,000 20,347,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า)(หมู่ที ่1)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ท่ี 1 

เปลี่ยนเสาไฟฟ้าบริเวณ
หน้าบ้านนายหมาย   
ขันอาสา(ตาเริ่ม) 
 

จำนวน 1 ต้น - - 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จำนวน 1 ต้น 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ท่ี 1 

ซอยข้างบ้านนายบุญ
นงค์ ไพบูลย์ ม.9 ถึงเจ้า
ปู่นาคู(เลียบห้วยยาง) 

ระยะทาง 600
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 600 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ท่ี 2)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

ซอยบ้านนางฮู้  พรมสา 
 

ระยะทาง  100
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100  
เมตร 

มีกระแสไฟฟา้ใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากทีน่านายฮาด  ตาล
พล  ถึง ท่ีนานายแคง  
สิมสาร 
 

ระยะทาง  110  
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  110  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากทีน่านางสลัน  
 สิมสาร ถึง ท่ีนายสิงห์  
กั้วอำไพ(หลังนาคูพัฒฯ)  

ระยะทาง 140 
เมตร 

- - 116,000 116,000 116,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 140 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานายดา สีพันลม 
ถึง นานายพัน  สามศรี 
 

ระยะทาง  350  
เมตร 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  350  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 
 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานายอดุลย์  เพียร
ภูเขา ถึงข้าง  ร.ร. นาคู
พัฒนาฯ 

ระยะทาง  300 
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  300 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานายวน  สามศรี 
ถึงนานายทด  บุญแสน 
 

ระยะทาง  
1,000  เมตร 

- - 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
1,000  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานางแกน  เยี่ยม
เจริญ ถึงนานาง
ไพรวรรณ  รังระรื่น 
 

ระยะทาง  
500  เมตร 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานายพันด้าย ถึง 
นานางลอด  ไชยพิเดช 
 

ระยะทาง  
100  เมตร 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
100  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่ 2 

จากนานายจวง  เผือด
ผุดถึงทางแยกคลอง 
 

ระยะทาง  
600  เมตร 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
600  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2 

จากนานายสังข์ทอง บุญ
แสน ถึง นานางคิน  
กลัดกันแสง 
 

ระยะทาง  
500  เมตร 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ท่ี 6)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 6 

จากคลองชลประทาน(ท่ี
นา ดต.ประดิษฐ์ ปัตลา
ถึงท่ีนานางสงวน วรรณ
ทอง) 

ระยะทาง  
600  เมตร 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  400  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 6 

จาก(วัดบ้านวังเวียง)
บ้านนายกอง จิตจง ถึง
บ้านครูวิจารณ์ 

ระยะทาง  
400  เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  400  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 6 

จากบ้านนายสมาน  
ศรีเจริญ ถึงบ้านนาย
ฉลอง  มูลเจริญ 

ระยะทาง  
100  เมตร 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 6 

จากบ้านนายประภาส  
วรรณทอง  ถึงหนอง
ยาว 

ระยะทาง  
240  เมตร 

- - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  240  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 6 

จากนานายนิยม   
เขตบ้าน ถึง  ฝายนำ้ล้น 

ระยะทาง  
300  เมตร 

- - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  300  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ท่ี 7)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่  7 

จากบ้านนางคำ รัก
ธรรมถึงท่ีนานายต่วน 
รังกลิ่น 

ระยะทาง  500 
เมตร 

- - 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  500 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่  7 

จากหลัง ธกส.ถึงสำนัก
สงฆ์ศรีหนองแคน 

ระยะทาง  600 
เมตร 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  800 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่  7 

จากบ้านนางโพธ์ิ แสง
เจริญ ถึง ถนนคลองส่ง
น้ำชลประทาน 

ระยะทาง  100 
เมตร 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากร้านเนื้อย่าง ถึง 
หลัง ธกส.    

ระยะทาง  240  
เมตร 

- - 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากบ้านนางคำ   
รงัรส ถึง นานายดิลก 
บุญแสน 

ระยะทาง  500 
เมตร 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  500 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากโรงสูบน้ำประปาถึง
นานายกอง นิลคำ 
(เขตชลประทาน) 

ระยะทาง  400  
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  400  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากนานายสิงห์  
กั้วอำไพ ถึง นานายทด 
บุญแสน 

ระยะทาง  921  
เมตร 

- - 785,000 
 

785,000 
 

785,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  921  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่  7 

จากร้านดีเจริญทรัพย์
ห้องเย็นถึงทางเข้าวัดป่า
ศรีหนองแคน 

ระยะทาง  350  
เมตร 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  350  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากเลียบคลอง
ชลประทาน ม.11  
ผ่านบ้านนาคลอง ม.7 

ระยะทาง  1,500  
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,500  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากนายคองศรี -นานาย
ต่วน – นานายดิลก  
บุญแสน 

ระยะทาง  100  
เมตร 

- - 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  7 

จากบ้านนางไพรินถึง
บ้านนางรำไพ(ถนนบ้าน 
อ.พูนทรัพย์) 

ระยะทาง  180  เมตร
(จำนวน 5 ต้น) 

- - 60,000 60,000 60,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  180  
เมตร(จำนวน 5 ต้น) 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ท่ี 9)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 9 

จากนานายกิตติเดช 
ละราคีไปบ้านหินลาด 

ระยะทาง  
4,000 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 
4,000 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมูท่ี่ 9 

ถนนสายบ้าน อ.นวลศิริ 
เพียรภายลุน(เลียบห้วย
ยาง)ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2291(นอกเขต) 

ระยะทาง 800 
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 800 เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 9 

ถนนลูกรังโนนข่า แยก
นายายยนต์(นางทอง 
ปัตนาสา) ถึง นา ผู้ช่วย 
เสงี่ยม โคตรดี    

ระยะทาง  100 
เมตร 

- - 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 10)  

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 10 

จากบ้านนางกาญจนา 
เซอร์วิส ถึงบ้านนาง
ชาญ เหลีย่มสิงขรณ์ 

ระยะทาง  50 เมตร - - 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 50  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  10 

ทางเข้าบ้านนายทอง
นาค พลนาคู 
(โคกป่าเป้า) 

ระยะทาง 
100 เมตร 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  10 

เลียบคลองจาก
ร้านอาหารริมคลองถึง
ฝายน้ำล้น บ้านวังเวียง 
ม.6 

ระยะทาง  1,000 
เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 
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1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ท่ี 11)  
   

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

ข้างสถานีตำรวจ ระยะทาง  300  
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 300 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

บริเวณที่นานายดา  
สีระมาตรถึงนานางบ่อน 
ชิณโณ 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,710  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

จากหน้าท่ีว่าการอำเภอ 
ถึง บ้านหนิลาดต่อจาก
โครงการเดิม 

ระยะทาง  
 1,500  เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
 1,500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

จากแยกที่นานายธีร
ศักดิ์ รังหอมถึงวัดอัมพ
วัน(บา้นหินลาดไปนา
งาม) 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมูท่ี่ 11 

จากหน้าท่ีว่าการอำเภอ
ไปหนองเป็ด(นาย
ไพเราะ พันธเ์ถา ถึง นา
นายรอบ นา ผญ. ริน
ทอง) 

ระยะทาง 2,000 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 2,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟา้ใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

จากซอยท่ีนานางสินธ์ทุ  
สุลำนาจ ถึง ท่ีนานาย
เกษม   
รังกลิ่น 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,710  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพือ่กิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 11 

จากหลัง  กศน. ถึงนา
นายถวิลถึงนานายชาญ
ชัย  
แสงเจริญ 

ระยะทาง  2,000  
เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  2,000  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
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1.2 แนวทางพัฒนาบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 12)  
   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถปุระสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 12 

ซอยข้างประปาถึงบ้าน
หินลาดไปทุ่งนาน้อย 

ระยะทาง  
 4,000  เมตร 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
 4,000  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 12 

ซอยเข้าบ้านนายหลบ
มา ถนัดทำ 

เสาไฟฟ้า  2 ต้น - - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
เสาไฟฟ้า  2 ต้น 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี  12 

จากนานายวิเศษ  
ละราคี ถึงนานายจัน  
ศิลา 

ระยะทาง  900  เมตร - - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  900  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการ
เกษตร 

กองช่าง 

รวม 44  โครงการ - - - - 7,371,000 7,371,000 7,371,000 - - - 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3 แผนงานการพาณิชย์  (แนวทางพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตส่ง
น้ำประปา  หมู่ท่ี  1 

เพือ่ประสทิธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ำ
บริการประชาชน 

จากบ้านนางวิจิตร อ้วน
ละมัยถึงสุดเขตถนน 
ยาว 120  ม. 

- - 10,000 10,000 10,000 ขยายเขตส่งน้ำประปา 
ยาว 120  ม. 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ำอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการประปา 

2 โครงการขยายเขตส่ง
น้ำประปา 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
และเป็นการเตรียมส่ง
น้ำบริการประชาชน 

วางท่อจ่ายน้ำประปา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 น้ิว ระยะทาง 
2,500  เมตร พร้อม
ติดตั้งประตูน้ำ หมู่ท่ี 
11,12 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตส่ง
น้ำประปาขนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลาง 
2 น้ิว ระยะทาง 
2,500  เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองการประปา 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถปุระสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตส่ง
น้ำประปา 
หมู่ท่ี  10 

เพื่อขยายเขตส่งน้ำ 
(โคกป่าเป้า) 
- ซอยแขกนาก 
 
 
- ซอยบ้านผู้ใหญ่ 
 
 
- ซอยบ้านผู้ช่วยหมู่ 10 
(ช่างดุล) 
 
- ฝั่ง รพ. ชุมชน 

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

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ขยายเขตส่งน้ำประปา 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว  300  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว  300  เมตร 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ำอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการประปา 

4 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำ
ดิบ 

เพือ่สูบน้ำดิบท่ีมี
คุณภาพดีกว่าเดิมมายัง
ท่ีพักน้ำก่อนการผลิต
น้ำประปา 

วางท่อเหล็ก ศ.ก. 3 น้ิว
และฐานตั้งให้ปลายท่อ
ดูดน้ำดิบห่างจากตลิ่งไม่
น้อยกว่า 10 เมตร 
พร้อมทำคันดินกั้น
บังคับน้ำฝนไหลลงอ่าง
ให้ห่างจากโรงสูบน้ำดิบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบ
วางท่อเหลก็ ศ.ก. 3 
น้ิวและฐานตั้งให้
ปลายท่อดูดน้ำดิบห่าง
จากตลิ่งไม่น้อยกว่า
10 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาท่ีมี
คุณภาพ 

กองการประปา 

รวม  4  โครงการ - - - - 560,000 560,000 560,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แนวทางพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยมะโน 

- บริเวณนานายคำสิงห์ 
กั้วอำไพ 
- บริเวณนานายทด ภูดี 

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

- - 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้างฝายกว้าง 
10.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยโสกตาแกว 

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

- - 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
หน้าฝาย บ้านวังเวียง 
หมูท่ี่ 6 

ขุดลอกหน้าฝาย  
บ้านวังเวียง 
หมูท่ี่ 6 

หน้าฝาย บ้านวังเวียง 
 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนฝายท่ีขุดลอก 
 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก 
ฮ่องแซง หมู่ท่ี 6 

จากนานายปอน ภูดีถึง
นานายวิสัน   
นิลนวล 

กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ขุดลอก 
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

5 โครงการขดุเจาะน้ำบาดาล 
สำหรับประชาชนในเขต
เทศบาล 

เขตเทศบาลตำบล 
นาคู 

ขุดเจาะน้ำบาดาลในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาล
ตำบลนาคูทุกหมู่บ้าน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนบ่อบาดาลท่ี
ได้รับการขุด 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก 
หนองยาว หมู่ท่ี 6 

บริเวณหนองยาว  กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 

- - 70,000 70,000 70,000 ขุดลอก 
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใชเ้พื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอก 
หนองกกกุง  

บริเวณหนองกกกุง  ความยาว 500 ม. - - 100,000 100,000 100,000 ขุดลอก 
ความยาว 500 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนำ้  หมู่ท่ี 9 

บริเวณลำหว้ยหนองโน
(บริเวณนานายหนู บุญ
แสน)ตรงท่อน้ำเทศบาล
ตก 

กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ยาว 30.00 ม. 
 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ยาว 30.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพยีงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการขยายสะพานข้าม
คลองชลประทาน 

คลองชลประทานตลอด
สาย 

คลองชลประทานตลอด
สาย 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

สะพานข้ามคลอง
ชลประทานท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สะพานเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามห้วยยาง 

บริเวณหนองบกัหูง สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  50.00  ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  50.00  ม. 

ประชาชนมี
สะพานเพือ่ใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ห้วยหนองโน   
หมูท่ี่ 1 

บริเวณนานางสนิธุ์   
อ่อนไสย 

สะพาน คสล. 
ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว  20.00  ม. 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว  20.00  ม. 

ประชาชนมี
สะพานเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง หมู่ท่ี 2 

ตรงนานางแดนไทย สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว  6.00  ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว  6.00  ม. 

ประชาชนมี
สะพานเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง หมู่ท่ี 2 

หน้าบ้านนายบรรยงค์ 
หน่ึงคำมี 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  6.00  ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  6.00  ม. 

ประชาชนมี
สะพานเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขยายสะพานข้าม
คลองหมู่ท่ี 7 

- สะพานหน้าบ้านนาง
เหมือน  พิมพิชัย 
- สะพานหน้าบ้านนาง 
นิรัตน์  บุญพิมพ์ 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 ม.  
ยาว  20.00  ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 ม.  
ยาว  20.00  ม. 

ประชาชนมี
สะพานเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยยางตอนบน 

บริเวณนานายจำลอง   
รังหอม(ทางไปบ้าน 
หินลาด) 

กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

- - 700,000 700,000 700,000 ก่อสร้างฝายกว้าง 
14.00 ม. 
สันฝายสูง 1.5 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมฮองเหมือง หมู่ท่ี 9 

นานายทูล  รังรส ขนาด 2.00 x 2.00 
จำนวน 1 ช่อง 

- - 65,000 65,000 65,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 
ขนาด 2.00 x 2.00 
จำนวน 1 ช่อง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝาย
หนองกกกุง 

บริเวณห้วยหนองกกกุง กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสูง 3.00 ม. 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(ฮ่องเหมืองบ้านหินลาด) 

ฮ่องเหมืองบ้านหินลาด
(นอกเขตเทศบาล) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 6.00 ม. 

- - 50,000 50,000 50,000 ก่อสรา้งท่อลอด
เหลี่ยม 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 6.00 ม. 

ประชาชนมีถนน
เพือ่ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 18  โครงการ - - - - 8,435,000 8,435,000 8,435,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   159    โครงการ - - - - 36,713,000 36,713,000 36,713,000 - - - 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลนาคู 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น) 

   เปา้หมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ   

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
ร่วมกับ โรงเรียน 
หน่วยงานอื่น  ของขวัญ 
ของรางวัลต่างๆ 

เด็กในเขตเทศบาล
และนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน 

กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ชุมชนเทศบาลตำบล
นาคู 

เพื่อใชจ้่ายในการ
ดำเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ชุมชนเทศบาล
ตำบลนาคู 

ค่าวัสดุ หนังสือ สื่อ
การเรียนการสอน
และอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
จำเป็น 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนวัสดุหนังสือ 
สื่อการเรียนการ
สอน ท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ 

มีศูนย์การเรียน
ชุมชน ส่งเสริมการ
อ่านการค้นคว้า
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาคู  

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน,  
ค่าหนังสือเรียน,   
ค่าอุปกรณ์การเรียน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
 - ค่าหนังสือเรียน  
-  ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
 - ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

- - 150,000 150,000 150,000 จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของ
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

4 ซ้ืออาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม
(นม)ดื่มครบ สุขภาพ
นักเรียนแข็งแรง 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาคู 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนหน่วยงานท่ี
ไดร้ับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมีนม
ดื่มครบทุกคน/วัน 

กองการศึกษา 
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   เปา้หมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านนาคู 

เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม
(นม)ดืม่ครบ 
สุขภาพนักเรียนแข็งแรง 
 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านนาคู  
 

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมีนม
ดื่มครบทุกคน/วัน 

กองการศึกษา
,รร.บ้านนาคู 

6 ซ้ืออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านวังเวียง 

เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม
(นม)รับประทานทุกคน
สุขภาพนักเรียนแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านวังเวียง  

- - 1,00,000 1,00,000 1,00,000 จำนวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนมีนม
ดื่มครบทุกคน/วัน 

กองการศึกษา
,รร.บ้านวังเวียง 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
นาคูฟืน้ฟสูนามบิน
เสรีไทย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป              

จัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง ปีละ 1 
ครั้ง 
 

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนครั้งท่ีดำเนิน
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น  

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาแก่
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาสำหรับเยาวชน 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
สำหรับกีฬาเยาวชน
ประจำหมู่บ้านทุก
หมูบ่้าน 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 

 ประชาชนเลน่กีฬา
เพิ่มมากขึ้น  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ดำรงสืบตอ่ไป              

จัดงานประเพณี
สงกรานต์  ปีละ 1 
ครั้ง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนครั้งท่ีดำเนิน
กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น              

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณีเจ้าปู่นาคู 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป 
 

จัดงานบวงสรวง 
เจ้าปู่นาคูปีละ 1 
ครั้ง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนครั้งท่ีดำเนิน
กิจกรรมประเพณี
เจ้าปู่นาคู 

เป็นการสบืทอด
และจรรโลงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมประเพณี
อนัดีงามของ
ท้องถิ่น   

กองการศึกษา 

11 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนาคูคัพ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพือ่ให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย 

แข่งขันฟุตบอล 
นาคูคัพจดัการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
สำหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
นาคูคัพ 

เยาวชนหา่งไกลจาก
ยาเสพติด  เยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลโกล 
หนูต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ฟุตบอล เพือ่ให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย 

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนูสำหรับ
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนู 

เยาวชนหา่งไกลจาก
ยาเสพตดิ  เยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

13 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและสร้าง
จิตสำนึกความเป็น
ไทย 

เพื่อพัฒนาและสร้าง
จติสำนึกความเป็นไทย
ของเทศบาลตำบลนาคู 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 
จัดทำ 1 ครั้ง/ปี 
 
 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จำนวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
สร้างจิตสำนึกความ
เป็นไทย 

ประชาชนมี
จิตสำนึกท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

เพือ่สร้างความสัมพันธ์
ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ออกกำลังกายของเด็ก
เล็ก 
 

ร่วมกับศูนย์พัฒนา
เล็กของอปท.อื่นใน
เขตอำเภอนาคู    
1  ครั้ง/ ปี 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬาศนูย์
พัฒนาเดก็เล็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
และได้ออกกำลัง
กายและสุขภาพดี 

กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผูป้่วยเอดส์ 

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสมัพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการ  
และผู้ป่วยเอดส์ของ
แต่ละหมู่ในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 
 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 

ประชาชนมีมิตร
ไมตรีต่อกันและมี
สุขภาพท่ีดีแข็งแรง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการอบรม
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา 

เพื่อจัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีเพือ่การ
สื่อสาร 
 
 

ผู้นำชุมชน,พนักงาน
เทศบาล,ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- - 5,000 5,000 5,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรมความรู้
เกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

17 โครงการสุขภาพช่อง
ปาก 

เพื่อรกัษา สุขภาพฟัน
ของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาคูทุกคน 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพฟัน 

สุขภาพฟันของ
นักเรียนดขีึ้น 

กองการศึกษา 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการมหกรรม
วิชาการ 

เพื่อให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย
ประเมินและกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน 
ผู้ปกครองพร้อมเด็ก 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
การจัดมหกรรม
วิชาการ 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การสง่เสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผูดู้แลเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 

19 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 2-5 ปี 

เพื่อให้เด็กวัย 2-5 ปี
ได้รบัการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย
ประเมินและกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย 

ครูผู้ดแูลเด็ก และ 
ผู้ปกครองเด็ก 
 

- - 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
การพฒันาศักยภาพ
เด็ก 2-5 ปี 

เด็ก 2-5 ปีได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมจากครู
ผู้ดูแลเดก็และ
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 

กองการศึกษา 

20 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา”กรป.กลาง 
อุปถัมภ์” 

เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดเรียนรู้ของนกัเรียน
อย่างมีประสทิธภิาพ 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิา
คณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
โครงการ 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กองการศึกษา
,รร.บ้านนาคู
พัฒนา”กรป.
กลาง อุปถมัภ์” 

21 โครงการพฒันาการ
เด็กสมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความพรอ้มและ
พัฒนาการตามวัยที่
เหมาะสม 

เด็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรมพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

22 โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอนรายหัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีส่ือการเรียนการ
สอนวัสด/ุอุปกรณ์
ด้านการศึกษาท่ี
ส่งเสริมในการสอน
ของนักเรียนรายหัว 
 

- - 204,000 
 

204,000 
 

204,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ไดร้ับการจัดซ้ือสื่อ
การเรียนการสอน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษา 

กองการศึกษา 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
นาคู 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนาคู  
 

นักเรียนโรงเรียน  
บ้านนาคู 
 
 

- - 944,000 
 

944,000 
 

944,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กองการศึกษา
,รร.บ้านนาคู 

24 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็เทศบาลตำบล
นาคู 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาคู 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาคู 
 

- - 672,000 
 

672,000 
 

672,000 
 

จำนวนนักเรียนท่ี
รับประทานอาหาร
การวันในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาคู 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รบัประทานทุกวัน 

กองการศึกษา
,ศพด.ทต.นาคู 

25 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
วังเวียง 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังเวียง 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านวังเวยีง  
 

- - 216,000 
 

216,000 
 

216,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ไดร้ับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 

กองการศึกษา,
บ้านวังเวียง 

26 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โรงเรียน
บ้านวังเวียง 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารกิจการโรงเรียน 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านวังเวียง(การ
บริหารการศึกษา) 
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ไดร้ับการสนับสนุน
การบริหาร
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
พัฒนาศักยภาพการ
จดัการศึกษา 
 

กองการศึกษา
,รร.บ้านวังเวียง 

27 อุดหนุนโครงการครู
พระสอนศีลธรรม
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

อุดหนุน 
-ร.ร. บ้านวังเวียง 
-ร.ร. บ้านาคู 

- - 48,000 
 

48,000 
 

48,000 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
โครงการ 

นักเรียนนักศึกษา
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา
,รร.บ้านวังเวียง
,รร.บ้านนาคู 

28 โครงการมหกรรมทาง
วิชาการและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนบา้นนาคู 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารกิจการโรงเรียน
และส่งเสริมการจัด
การศึกษารวมท้ัง
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้าน 
นาคู  (การบริหาร
การศึกษา 
 
 

- - 30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

จำนวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุน
การบริหาร
การศึกษา 

ส่งเสริมการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา 

กองการศึกษา
,รร.บ้านนาคู 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กเทศบาลตำบล
นาคู 

เพื่อให้เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย
ประเมินและกระตุ้น
พัฒนาการตามวัย 

- กิจกรมปฐมนิเทศ
นักเรียน,ประชุม
ผู้ปกครอง,ไหว้ครู 
,จัดทำหลักสูตรและ
พัฒนาสถานศึกษา
ระดบัปฐมวัย 
,พัฒนาศักยภาพ
เดก็ปฐมวัยด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
,อาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน,ส่งเสริม
และป้องกันการขาด
ไอโอดีน,สร้างวินัย
เชิงบวก,อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับผู้ปกครองใน
การอบรมเลี้ยงดู
เด็ก,ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินงาน 

เดก็เลก็มี
พัฒนาการการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
วัย 

กองการศึกษา 

30 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม เทศบาล
ตำบลนาคู 

เพื่อส่งสนับสนุน
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม 
งานบุญข้าวจี่และบุญ
ประเพณีอื่นๆ 

-โครงการบุญเดือน 
3  ประจำปี 
 (บุญข้าวจี่)   
ปีละ  1  ครั้ง 
-โครงการงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประจำปี ปีละ 1 
ครั้ง 
- โครงการประเพณี
แห่เทยีนเข้าพรรษา 
ประจำปี ปีละ 1
ครั้ง 

- - 210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

จำนวนครั้งท่ีดำเนิน
กิจกรรมประเพณีบุญ
ข้าวจี่ 

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีทั้ง  
12 เดือน 

กองการศึกษา
,สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบล 

นาคู 

รวม  30  โครงการ - - - - 4,149,000 4,149,000 4,149,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทางการการส่งเสริมสนับสนุนกลุม่อาชีพของประชาชนในชุมชน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานในชุมชน 

เพื่อเปน็การใช้
ทรัพยากรทีม่ีอยู่ใน
ชุมชนให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนในชุมชนและลด
การเกิดภาวะโลกรอ้น 

ชุมชนเทศบาล
ตำบลนาคูท้ัง 8 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ดำเนินการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานในชุมชน 

ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในด้าน
พลังงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับ
การจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนสามารถ
สร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
คนพิการ  และผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล
ตำบลนาคู 

เพือ่ส่งเสริมสินค้า  
ผลผลิต ของชุมชน ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาลตำบล
นาคู 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมูบ่้านท่ี
ดำเนินการสง่เสริม
อาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการให้ความรู้
เพื่อการพัฒนา
ครอบครัว 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนสมรส – วาง
แผนการดำเนินชีวิต
ครอบครัวส่งเสริม
ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่สมาชิก
ครอบครัวให้รู้จักหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม 

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
ท้ัง 8 หมู่บ้าน 

- - 140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับ
ความรู้เพือ่การพัฒนา
ครอบครัว 

ประชาชนรู้จัก
หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุไดมี้
การจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการจัดกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
55



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ในเขตเทศบาลตำบล
นาคู  

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ลด
ต้นทุนการผลิตของ
ประชาชน 

กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ บ้านนาคู 
หมู่ท่ี  1 กลุ่มผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
บ้านนาคู หมู่ท่ี  2 
กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  
บ้านวังเวียง  
หมู่ท่ี  6 กลุ่มผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคลอง  
หมู่ท่ี  7 กลุ่มผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านสายนาคำ 
หมู่ท่ี  9 กลุ่มผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคูเหนือ     
หมู่ท่ี  11 กลุ่มผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บ้านนาคูพัฒนา   
หมู่ท่ี  12 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพท่ี
ได้รับสนับสนุนเงินทุน 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
ปลอดจากสารพิษ 
เพิ่มรายได้ 

กองสวสัดิการ
สังคม,กลุ่ม
หมู่บ้านปุย๋

อินทรีย์ชีวภาพ 

รวม  6  โครงการ - - - - 620,000 620,000 620,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทางการการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง) 

   เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์ราษฎร
ผูป้่วยเอดส์ 

ช่วยเหลอื  ผู้ป่วยเอดส์
ให้สามารถดำรงชีพอยู่
ได้โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ 

 ผูป่้วยเอดส์ภายใน
เขตเทศบาล 

- - 60,000 
  
 

60,000 
  
 

60,000 
  
 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ท่ี
ได้รับการสงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอบรม
สัมมนาและพัฒนา
สตรี 

เพื่ออบรมสัมมนาและ
พัฒนาสตรีของสตรีใน
เขตเทศบาลตำบลนาคู 

สตรีทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตำบล
นาคู 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชนท่ี
ได้รับการอบรมสัมมนา
และพฒันาสตรี 

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการการพัฒนา
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สงเคราะห์
ผูด้้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้
น้อย  และผู้ยากไร้
ยากไร้ 

ช่วยเหลือ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้  

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับ
การสงเคราะห์
ผูด้้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มี
รายไดน้้อย  และผู้
ยากไร้ยากไร้ 

ผูพิ้การ   ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทัว่ถงึ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ยากไร้ ในเขตเทศบาล
ตำบลนาคู 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้กับผู้สูงอายุ ไม่มี
ผู้ดูแล ฐานะยากจน 
 

เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้าน
สำหรับผู้ยากไร้  

- - 200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

จำนวนบ้าน
ผูด้้อยโอกาส ผู้มรีายได้
น้อยและผู้ยากไร้ท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ผู้พิการ   ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุ่น  
และเข้มแข็ง  

เพือ่อบรมเสริมสร้าง 
รณรงค์  อบอุ่น  
เข้มแข็งของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบล 
นาคู 

ประชาชนทุก
หมูบ่้านในเขต
เทศบาลตำบล 
นาคู 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนประชาชนท่ี
ได้รับการอบรม
เสริมสร้าง รณรงค์  
ครอบครัวอบอุ่น  และ
เข้มแข็ง 

ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทัว่ถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการพัฒนาศูนย์
บ้านกลางผูสู้งอายุ 

เพือ่สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาคู 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนศูนย์บ้านกลาง
ผู้สูงอายุท่ีได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีโอกาส
ไดร้ับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการวันผู้สูงอายุ เพือ่ตระหนักเห็น
ความสำคัญและให้การ
ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาคู 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตำบลนาคู 

ประชาชนไดเ้ล็งเห็น
ความสำคัญและให้
การดูแผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ รู้ทัน รู้เลี้ยง ไม่
เสี่ยงเอดส์ 

เพือ่ตระหนักเห็นถึงโทษ
ของโรคเอดส ์

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบล
นาคู 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนเด็กและเยาวชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดเ้ล็งเห็น
โทษของโรคเอดส์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสร้างความรู้
รกัสามคัคีของ
ประชาชนในชุมชน 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
เกิดความรัก ความ
สามัคคี และร่วมมือ
สร้างความสงบสุข 
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล 
นาคู 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี   
เกิดความรัก ความ
สามัคคี และ ร่วมมือ
กันสร้างความสงบสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  9  โครงการ - - - - 740,000 740,000 740,000 - - - 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทางการการป้องกันยาเสพติดในชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล 
 

เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

- เยาวชน 
- พนักงานเทศบาล 
- ผู้บริหารเทศบาล 
- ผู้นำชุมชน 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลและท่ัวไป 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล 

เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการบำบัดและ
ฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติด 
 

เพื่อเพิ่มพูนหลัก
ธรรมะในการดำเนิน
ชีวิตไม่ให้ผู้ติดยาเสพ
ติดกลับไปเสพยาอีก 

ผูป่้วยที่ติดยาเสพติด
ในชุมชน 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้เข้าใจ
ในหลักธรรมะ เพื่อ
นำมาใช้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เพื่อความรู้ความ
เข้าใจรู้เท่าทัน
อนัตรายจากยาเสพติ 
ป้องกันและเข้าใจใน
ผลกระทบท่ีมาจากยา
เสพติด 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จำนวนผูท่ี้เข้าร่วมอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

เยาวชนรู้เท่าทันยา
เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
คุณธรรมสำหรับ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้ท่ีเข้าร่วมการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เยาวชนนักเรียน
นักศึกษามีคุณธรรม
จริยา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดสำหรับ
เยาวชน 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ท่ีเข้าร่วมอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

เยาวชนรู้เท่าทันยา
เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน 

เพือ่ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน
นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชน นักเรียน มี
คุณธรรมจริยธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการต่อต้านยา
เสพติด ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน 

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดและ
รุนแรงในครอบครัว 

อุดหนุนโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด  
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน 

- - 33,000 33,000 33,000 อปท.ท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดน้อยลงหรือ
หมดสิ้นไ 

กองสวัสดิการ
สังคม,สถานี

ตำรวจภูธรนาคู 

รวม  7  โครงการ - - - - 263,000 263,000 263,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทางการการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพฒันา
เศรษฐกิจระดับ
หมู่บ้าน 

เพือ่จัดต้ังสหกรณ์หรือ
ร้านค้าชุมชนเพือ่มี
การจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

ส่งเสริมการตั้ง
สหกรณ์หรือ
ประกอบการร้านค้า
ชุมชนตัง้ศูนย์จำหน่าย
สินค้าในชุมชน 

- - 50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

จำนวนหมูบ้่านท่ีได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน 

ชุมชนช่วยเหลอืมี
สินค้าราคาถูกเกิดการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  1  โครงการ - - - - 50,000  50,000  50,000  - - -  
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สรา้งสังคมทีม่ีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.6  แผนงานสาธารณสุข  (แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการ
สุขาภิบาลอาหาร  

เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่ม
เสียง เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ท่ัวไปและเพือ่
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมความปลอดภัย
ของอาหารในพ้ืนท่ี 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพือ่พัฒนาความรู้
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

เยาวชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

เพือ่พฒันาความรู้
ทักษะ 
ผู้ประกอบการกลุ่ม
เสียง เพื่อสง่เสริม
สุขภาพประชาชน
ท่ัวไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมผู้ประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอาหาร
สะอาดรสชาดอร่อย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไปและ
เพือ่แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

เยาวชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม 

5 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกำเนิดสุนัข
และแมว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไปและ
เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 
 

ควบคุมปอ้งกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข
และแมว 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรมแกน
นำสุขภาพใน
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไปและ
เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

เยาวชนในเขตเทศบาล - - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้ับการดูแล
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการเฝ้าระวงัโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ท่ัวไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการรณรงค์และ
เฝ้าระวังโรคเอดส์ 

 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ท่ัวไปและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ควบคุมเฝ้าระวังโรคเอดส์ - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการน้ำมันทอด
ซ้ำและถุงพลาสติก
แลกไข่ 

เพื่อช่วยรักษาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขตเทศบาล - - 5,000 5,000 5,000 จำนวนหมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมโครงการน้ำมัน
ทอดซ้ำและ
ถุงพลาสติกแลกไข่ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การเลือกซ้ืออาหาร
ทอดได้อย่างปลอดภัย
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพดี 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจำหมู่บ้าน 8 แห่งๆ
ละ 10,000 บาท 

- - 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับ
การอุดหนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,หมู่บ้านท้ัง 8 

หมู่ 
11 โครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 
อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
ชุมชน/หมูบ่้าน 

คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 
โครงการ วงเงิน 20,000 

- - 160,000 160,000 160,000 หมู่บ้านท่ีได้รับการ
อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีความรู้ใน
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,หมู่บ้านท้ัง 8 

หมู่ 
12 โครงการอบรม

หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพงิในระยะยาว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและเพื่อ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

เยาวชนในเขตเทศบาล - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลไดร้ับการดูแล
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม  12  โครงการ  - - - 395,000 395,000 395,000  - - 
รวมทัง้สิ้น   65   โครงการ - - - - 6,217,000 6,217,000 6,217,000 - - - 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลนาคู 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานสาธารณสุข  (แนวทางการบริหารจัดการขยะ) 

   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างถนน 
คสล. สถานท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อให้การเก็บขนขยะ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและท่ัวถึง 

สถานท่ีกำจัดขยะ
เทศบาล 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 450.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สถานท่ีกำจัดขยะ
เทศบาล 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 450.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

การจัดการขยะ
ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
บริหารจัดการขยะ
พร้อมเตาเผาขยะระบบ
ควบคุม 
อากาศแบบ 3 ห้องเผา 
 

เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

-เตาเผาขยะ  
จำนวน  1  แห่ง 
-อาคารอเนกประสงค์ 
1 หลัง 
-ก่อสร้างประตูเปิดปิด
สถานท่ีท้ิงขยะ 1 
แห่ง 

- - 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

จำนวนเตาเผา
ขยะและอาคาร
เอนกประสงค์ท่ี
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

การจัดการขยะ
ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดการขยะต้น
ทาง 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน   
นักเรียนรู้ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการบริหารจัดการ
สถานท่ีท้ิงขยะ 

- ขุดและฝังกลบขยะ 
- บริหารจัดการอื่น ๆ
เพื่อให้การจัดการบ่อ
ขยะมีประสิทธิภาพ 
 

สถานท่ีท้ิงขยะ
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนสถานท่ีท้ิง
ขยะท่ีบริหาร
จัดการอื่น ๆ 

การจัดการขยะ
ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกองทุนขยะ 
รีไซเคิล 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการกองทุน
ขยะรีไซเคิล 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจัดซ้ือถังขยะ
สำหรับถนนสายหลัก 

เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอ
ในการให้บริการแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดซ้ือถังขยะ 
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนถังขยะท่ี
ได้รับจัดซ้ือ 

มีถังขยะเพียงพอต่อ
การให้บริการแก่
ประชาชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 อุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการรับรู้และเกิด
จิตสำนึกท่ีดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการขยะ  
จำนวน 1 หมู่บ้าน 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการอุดหนุน
หมูบ่้านต้นแบบ
ด้านการบริหาร
จัดการขยะ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยตาม
แนวทางการลด
ปริมาณของเสียงให้
น้อยลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,หมู่บา้น จำนวน 

1 หมู่ 

รวม  7  โครงการ - - - - 5,385,000 5,385,000 5,385,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดั  3  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2  แผนงานสาธารณสุข  (แนวทางการบริหารจัดการน้ำท้ิง น้ำเสีย) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียและสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชน 

- เพื่อบำบัดน้ำเสียจาก
อาคารบา้นเรือนให้
สะอาดก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ 
- บ่อดักไขมัน หมู่ท่ี 1 

- ก่อสร้างระบบบำบัด
น้ำเสียสิ่งปฏิกูลขนาด 
5 ลบ.ม./วัน 
- บ่อดกัไขมัน 1 บ่อ 

- - 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

- ก่อสร้างระบบ
บำบดัน้ำเสียสิ่ง
ปฏิกูลขนาด 5 
ลบ.ม./วัน 
- บ่อดกัไขมัน 1 
บ่อ 
 

น้ำเสียไดร้ับการ
บำบัดและไม่ก่อ
มลพิษให้กับแหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ำในเขต
เทศบาลตำบลนาคู  

เพื่อให้เกิดความสะอาด
และ สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

ขุดลอกรางระบายน้ำ
ในเขตเทศบาลตำบล 
นาคู ท้ัง 8 หมู่บ้าน  

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รบัการขุดลอก
รางระบายน้ำ 

รางระบายน้ำ
ระบาย น้ำได้ดี น้ำ
ไม่ท่วมขัง และไม่ส่ง
กลิ่นเหม็น  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการการจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม  3  โครงการ - - - - 5,160,000 5,160,000 5,160,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตลิะสิง่แวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ  

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ของ
อำเภอนาคูโดยมอบกล้า
พันธุ์ไม้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

กล้าพันธุไ์ม้ปลูกใน
พื้นท่ีของทุกปีในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าเพื่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มีปริมาณพื้นท่ีปลูก
ป่าเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการอบรมเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพือ่รณรงค์ใหป้ระชาชน
รว่มท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดลอ้ม 

 เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  นัก
เรียนรู้ไม่ทำลาย
สิง่แวดล้อม 

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 
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   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
และเพิม่พ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ใน
เขตเทศบาลตำบลนาคู 

ปลูกพันธุไ์ม้ในเขต
เทศบาลตำบลนาคูทุก
ปี 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

มีปริมาณพื้นท่ีสี
เขียวเพ่ิมขึ้น 

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนรู้จัก
ป้องกัน แก้ไขมลพิษทาง
อากาศ 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 15,000 15,000 15,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
มลพิษทางอากาศ 

ประชาชน เรียนรู้
ป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมการผลิต การ
บริโภคและการบริการ
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริม การผลิต 
การบริโภคและ
การบริการท่ีเป็น
มิตรด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เรียนรู้ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

7 โครงการน้ำหมักรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมท้ังนักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- - 5,000 5,000 5,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริม การผลิต 
การบริโภคและ
การบริการท่ีเป็น
มิตรด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เรียนรู้ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม  7   โครงการ - - - - 100,000 100,000 100,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน  (แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล) 

   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่องสร้างศาลา
พักญาติ 

ศาลาพักญาติบริเวณเมรุ
วัดนาคูเหนือ 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ศาลาพักญาติท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมกันสาดศาลา
พิธีกรรมและศาลาพัก
ญาติ 

-ปรับปรุงซ่อมแซมกัน
สาดศาลาพิธีกรรมและ
ศาลาพักญาติ 

ศาลาพิธีกรรมและ
ศาลาพักญาติ 

- - 50,000 50,000 50,000 กันสาดศาลาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล 

- ประดับตกแต่งถนน  
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
- จดัทำเสาโคมไฟฟ้า
ตามถนนในเขตเทศบาล  

ถนนสายหลักบริเวณ
ถนนในเขตเทศบาล  
ตามหมู่บ้าน 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เจ้าปู่นาคู 

เพือ่ให้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เทศบาล เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในชุมชน 

- ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  
สวนย่อม  
 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนสถานท่ีท่ี
ได้รับการ
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ภูมิทัศน์ในเขต
สวนสาธารณะเจ้าปู่
นาคูแลเทศบาล
ตำบล 
นาคู 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ห้วยยาง หมู่ท่ี 6 - 
หมู่ท่ี 10 

เพือ่ให้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เทศบาล เพิม่พื้นท่ี 
สีเขียวในชุมชน 
 

โครงการ 1 อำเภอ  
1 คลอง เฉลิมพระ
เกียรติ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนธนะรัชต์และ
ถนนชมะนันท์ 

เพือ่ให้พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เทศบาล เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในชุมชน 
 

โครงการ 1 อำเภอ  
1 คลอง เฉลิมพระ
เกียรติ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสดและห้องน้ำ
ตลาดสด 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดสดและห้องส้วม
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ำรอบลาน
ตลาดสด 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารตลาด
สด 
- ปรับปรุงอาคาร
ตลาดกลาง 
- ปรับปรุงรางระบาย
น้ำฝนอาคารตลาดสด 
- ปรับปรุงห้องส้วม
ตลาดสด 
- ปรับปรุงแผงขาย
สินค้า 
- ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนครั้งที่
ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสดและ
ห้องน้ำตลาดสด 

ตลาดสดเทศบาลได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ตลาดสดน่า
ซ้ือ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

รวม  7  โครงการ - - - - 1,170,000 1,170,000 1,170,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น  24   โครงการ - - - - 11,815,000 11,815,000 11,815,000 - -  
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลนาคู 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร) 

   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวันเทศบาล
ประจำปี 

เพื่อให้พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไปได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ก่อตั้งเทศบาล 

จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและเผยแผ่
กิจกรรมของเทศบาล   
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัด
งานวันเทศบาล
ประจำปี 

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลเพ่ิมขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดทำ
แผนชุมชนและ
ประชาคมเพื่อ
ทบทวนเละจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

ออกทำการประชาคม
เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ร่วมกิจกรรม
จัดทำเวที
ประชาคม 

ปัญหาความ
เดอืดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกตอ้ง
ตรงกับความ
ต้องการ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี  

เพื่อออกบริการ
ประชาชนและรับฟัง
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนของแต่
ละหมู่บ้าน 

ออกให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ ตาม
อำนาจหน้าท่ี หมู่บ้าน
ละ 1 ครั้ง/ต่อปี 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จำนวนครั้งท่ีจัด
งานเทศบาล
เคลือ่นท่ี 

ประชาชนได้รับ
บริการถึงชุมชน 8 
หมู่บ้าน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการบริการ
ประชาชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

เพื่อบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ในการบริการ
ในด้านการจัดเก็ภาษี 

ประชาชนและผู้มีหน้าท่ี
ชำระภาษีทุกหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตำบลนาคู 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ให้การ
ชำระภาษี 

ได้รับข้อมูลในการ
จัดเก็บ การประเมิน
ภาษีอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.02 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนาคู 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 
 

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
สำนักงาน พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม.
พร้อมทาสีอาคาร
สำนักงาน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนอาคาร
สำนักงาน
ดำเนินการการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถจักรยานยนต์ 

เพื่อให้มีท่ีจอด
รถจักรยานยนต์
สำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการและสำหรับ
พนักงานโดยแยกเป็น
สัดส่วนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- ท่ีจอดรถจักรยานยนต์
ผู้มาติดต่อราชการ 
จำนวน 1 แห่ง 
- ท่ีจอดรถจักรยานยนต์
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนท่ีจอดรถท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบาย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสด
เทศบาล 

ยกระดับพื้นอาคาร 
แผงขายสินค้า ต่อเติม
เสาอาคาร เปลี่ยน
หลังคา 

- พื้นขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 
- แผงวางสินค้า จำนวน 
170 แผง 
- หลังคาขนาด กว้าง 
30 เมตร ยาว 50 
เมตร 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- พื้นขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม. 
- แผงวางสิค้า 
จำนวน 170 
แผง 
- หลังคาขนาด 
กว้าง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดสด
เทศบาลตำบล 
นาคู 

ก่อสร้างอาคารตลาด
สดเทศบาลหลังใหม่ 

ขนาดพื้นท่ีกว้าง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร 
หรือมีพืน้ท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 

- - 7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

อาคารตลาดสด 
ขนาดพื้นท่ีกว้าง 
40 เมตร ยาว 
60 เมตร หรือมี
พืน้ท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 2,400 
ตร.ม. 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงลาน
คอนกรีตข้างตลาดสด
เทศบาล 

เสริมคอนกรีตลานข้าง
ตลาดสดเทศบาลเพือ่
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
และเป็นพื้นท่ีจัด
กิจกรรม 

กว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เสริมคอนกรีต
ลาน 
กว้าง 40.00
เมตร 
ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 ก่อสร้างหลังคากัน
สาดโพลีคาร์บอเนต 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับบริการ 
 

บริเวณรอบหน้าอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล
นาคู 

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวนหลังคา
หลังคากันสาดโพ
ลีคาร์บอเนตท่ี
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
ทำงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการการจัดทำ
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

จัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด
ของ ทต.นาคู 

- - 30,000 30,000 30,000 ความก้าวหน้าใน
การดำเนิน
โครงการ 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล
และเป็นการ
ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของ 
ทต.นาคู 

กองคลัง 

12 สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้
เป็น “สถานท่ีกลาง” 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
อำเภอนาคู 

ศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น”
สถานท่ีกลาง” 

- - 20,000 20,000 20,000 อปท ท่ีได้รับการ
อุดหนุน 

อปท.นาคูมีสถานท่ี
กลางในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันสถานการณ์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล
,อปท ในเขต
อำเภอนาคู 

13 อุดหนุนกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
โครงการจัดทำผัง
เมืองรวมเทศบาล
ตำบลนาคู 

อุดหนุนกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 
 

โครงการจัดทำผังเมือง
รวมเทศบาลตำบลนาคู 

- - 30,000 30,000 30,000 จำนวนหน่วยงาน
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการอยู่
อาศัย 

กองช่าง,กรม
โยธาธิการและผัง

เมือง 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 

เฉลิมพระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
งานเฉลิมพระ
เกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
ได้ร่วมเฉลิมฉลองใน
วาระสำคัญ แสดง
ถึงความจงรักภักดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

15 วันพ่อแห่งชาติ เพือ่น้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ - 
พลอดุลยเดช บรม
นาถ-บพิตร 

จัดกิจกรรม 
1. วันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร-มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช - บรมนาถ
บพิตร  
2. เป็นวันชาติ 
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

16 วันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 
นาถ 12  สิงหาคม 

เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหกรุณาธิคุณ
สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินี 
นาถ 

จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

17 วันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชิน ี3 มิถุนายน 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมวนัคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

18 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนาคู 

เพื่อบริหารจัดการการ
เลือกตั้งแทนตำแหน่ง
ท่ีว่างครบวาระ 

การเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 
เขต 8 หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลนาคู 

 -   -  100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชกิสภา 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 วันคล้ายวัน
สวรรณคต
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร-มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหกรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร-มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมวนัคล้ายวัน
สวรรณคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร-มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 -   -  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาคู
แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  19  โครงการ - - - - 10,750,000 10,750,000 10,750,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบรหิารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาบุคลากร) 

   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมให้ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาฯ, พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้าง,
พนักงานจ้างทุกคนและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
ท่ีร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

ได้รับความรู้และ
สามารถนำทักษะ
ทางวิชาการมาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการปกป้อง 
เทิดทูนสถาบัน 

เพื่อสง่เสริม ปกป้อง 
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปกปอ้ง เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริม ปกป้อง 
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกป้อง
เทิดทูน สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนา
พนักงานเทศบาลสู่
อาเซียน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฎิบัติตนสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรม  ส่งเสริม  
สนับสนุนเกี่ยวกับ
อาเซียน 

- - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนกิจกรรมท่ี
จดัพัฒนา
พนักงานเทศบาล
สู่อาเซียน 

บุคลากรมีความรู้
สามารถนำมา
ปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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   เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อเพิม่พูนทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล - - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนพนักงาน 
พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหารและ 
สมาชิกเทศบาล 
ท่ีเข้าร่วมการ
พัฒนาบุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ 
สามารถนำมา
ปฏิบัติ งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
กองคลงั 

รวม  4  โครงการ - - - - 270,000 270,000 270,000 - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ด ี
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อคัดเลือกประชาชน
มาเปน็อาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคมท่ัวไป 

รับสมัครประชาชนจาก
ทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
100 คน เพื่อมาเข้ารับ
การฝึกอบรมจาก
เทศบาลและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ร่วมฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  
(อปพร.) 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการดูแล
ป้องกันชุมชนของ
ตนเอง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพื่อลดและป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย 

รับสมัครประชาชนจาก
ทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
100 คน เพื่อมาเข้ารับ
การฝกึอบรมจาก
เทศบาลและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ร่วมฝึกอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

การเกิดอัคคีภัย
ลดลง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
สัญญาณไฟฟ้าจราจร
ตามบริเวณทางแยกใน
เขตเทศบาลตำบลนาคู 

บริเวณทางแยกร่วมใน
เขตเทศบาล 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนสัญญาณ
ไฟจราจรที่จัดซ้ือ
และพร้อมท้ัง
ติดตั้ง 

เกิดความปลอดภัย
ในการข้ามถนนของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 
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เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

เพื่อลดและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์อย่างน้อย  
1 จุด 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการส่งเสริม
ความรู้การระงับ
อคัคีภัยเบือ้งต้นแก่
ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมความรู้การ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่ประชาชนและ
นักเรียนในเขตเทศบาล 

ประชาชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาล 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนประชาชน
และนักเรียนใน
เขตเทศบาล 
 

ประชาชนและ
นักเรียนในเขต
เทศบาลรู้จักการ
ระงับอัคคีภัย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่   
 

เพื่อลดและป้องกันการ
เกิดอุบตัิเหตุ 

จดัต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่อย่างน้อย  
1 จุด 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่   

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการจัดซ้ือ
พร้อมติดตั้งกล้อง 
CCTV  

เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV 
เพิ่มเติมในจุดสำคัญ 

- รอบตลาดสดเทศบาล
ตำบลนาคู 
- สี่แยกไฟแดง บริเวณ
จุดทางแยกที่มี
ความสำคัญในพืน้ท่ี
เทศบาล 
 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนกล้อง
วงจรปิดท่ีจัดซ้ือ
และพร้อมท้ัง
ติดตั้ง 

เกิดความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการวัน  
อปพร. 

เพื่อเชิดชูเกียรติของ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เกี่ยวกับความเสียสละ
ในการช่วยเหลือสังคม 

ประชาชนจากทุก
หมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
100 คน เพือ่มาเข้า
ร่วมเชิดชูเกียรติของ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- - 6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ประชาชนหมู่บ้าน
ท่ีร่วมเชิดชูเกียรติ
ของสมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดแูล
ป้องกันชุมชนของ
ตนเอง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย
และส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน    

เพือ่รักษาความสงบ
เรียบร้อยและส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิของประชาชน    

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตำบลนาคูท่ีได้รับการ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  9  โครงการ - - - - 866,000 866,000 866,000 - -  
รวมทัง้สิ้น   32   โครงการ - - - - 11,886,000  11,886,000  11,886,000  - -  

 

75



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลนาคู 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แนวทางพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 

   
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายน้ำล้น บ้าน
สายนาคำม.9(ทต.นาคู) 
ต.นาคู – บ้านนางาม ม.3 
(อบต.บ่อแก้ว)  ต.นาคู 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 
  

กว้าง 10 เมตร ลึก 3 
เมตร ยาว  5 กิโลเมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝายท่ีขุดลอก 
กว้าง 10 เมตร  
ลึก 3 เมตร  
ยาว  5 กิโลเมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนาคู ม.11 (ทต.นาคู)  
– บ้านหนิลาด ม.8  (อบต.
บ่อแก้ว) ต.นาคู   

เพื่อส่งเสริมการผลิต และ
เพิ่มความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ยาว 1,500  เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีถนนลาดยาง 
ยาว 1,500  
เมตร กว้าง 6 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
ไว้ใช้สัญจรไปมา
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

3 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะ
โน บ้านนาคู ม. 7  
(ทต.นาคู) – บ้านชาด  
 ม.13 (อบต. นาคู) – 
บ้านนากุดสิม ม.3  
(อบต.สายนาวัง)   

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ความยาวตามแนวสัน
เขื่อน 2,540 เมตร 
ความกว้างท่ีฐานเขื่อน 
51 เมตร     สูง 10 
เมตร พ้ืนท่ี 3,356 ไร่ 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีการขุดลอก
ความยาวตาม
แนวสันเขื่อน 
2,540 เมตร 
ความกว้างท่ีฐาน
เขื่อน 51 เมตร     
สูง 10 เมตร 
พื้นท่ี 3,356 ไร่ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

4 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยมะโนบา้นนาคู ม. 2 
(ทต.นาคู) ต.นาคู – บ้าน
นากระเดา ม. 6 ต.สายนา
วัง(อบต.สายนาวัง)  

เพื่อส่งเสริมการผลิต และ
เพิ่มความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 8 เมตร  ยาว 20 
เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสะพานขนาดผิว
จราจรกว้าง 8 
เมตร  ยาว 20 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

แบบ ผ.02/1 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกห้วยมะโน หมู่ท่ี 7 
บ้านนางคลอง(ทต.นาคู) –  
ม. 6 ต.สายนาวัง 
(อบต.สายนาวัง) 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความตอ้งการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 4 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 มีห้วยท่ีขุดลอก
สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังสูง 4 
เมตร กว้าง 10 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

6 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะ
โนตอนล่าง บริเวณนาคูใต้
(ทต.นาคู) - ม. 6 ต.สาย
นาวัง(อบต.สายนาวัง) 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 4 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ำล้นสัน
ฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังสูง 4 
เมตร กว้าง 10 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

7 ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด
เลก็ลำห้วยโศกตาแกว  
หมู่ท่ี 9 บ้านสายนาคำ 
(ทต.นาคู) –ม. 8 ต.นาคู 
(อบต.นาคู)    

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 3 เมตร  
กว้าง 10 เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ำล้นสัน
ฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังสูง 3 
เมตร กว้าง 10 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- อบจ.กส 

8 ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R 
- RMC อ่างเก็บน้ำห้วย 
มะโน  
 

เพื่อประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ำ
บริการประชาชน 

ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 
1R - RMC อ่างเก็บน้ำ
ห้วยมะโน โครง
ชลประทานกาฬสินธุ์ 

- - 500,000 500,000 500,000 ระบบส่งน้ำคลอง
ส่งน้ำ 1R - RMC 
อ่างเก็บน้ำห้วย
มะโน  
โครงชลประทาน
กาฬสินธุ์ 

ประชาชนได้รับ
บริการน้ำอย่าง
ท่ัวถึง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรม
ชลประทาน 

9 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ   
หมู่ท่ี 9 บ้านสายนาคำ 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  
หมู่ท่ี 9 บ้านสายนาคำ 

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายชะลอน้ำ  
หมู่ท่ี 9 บ้านสาย
นาคำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10 ก่อสร้างฝายห้วยหนองกก
กุง  หมู่ท่ี 9 บ้านสายนา
คำ 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างฝายห้วยหนอง
กกกุง  หมู่ท่ี 9  
บ้านสายนาคำ 

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายห้วยหนอง
กกกุง  หมู่ท่ี 9 
บ้านสายนาคำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะ
โน หมู่ท่ี  7 บ้านนาคลอง 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย
มะโน หมู่ท่ี  7 
 บ้านนาคลอง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกอ่างเก็บ
น้ำห้วยมะโน หมู่
ท่ี  7 บ้านนา
คลอง 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรม
ชลประทาน 

 
12 ขุดลอกโสกตาแกว หมู่ท่ี 9 

บ้านสายนาคำ 
เพื่อใหม้ีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ขุดลอกโสกตาแกว  
หมู่ท่ี 9 บา้นสายนาคำ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกโสกตา
แกว หมู่ท่ี 9 บ้าน
สายนาคำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

13 ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย
ยางตอนกลาง  

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ
ห้วยยางตอนกลาง  

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ำล้นลำ
ห้วยยาง
ตอนกลาง 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
14 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะ

โนตอนล่าง  บริเวณนาคูใต้  
เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
มะโนตอนล่าง บริเวณ
นาคูใต้  

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ำล้นห้วย
มะโนตอนล่าง 
บริเวณนาคูใต้ 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรม
ชลประทาน 

 
15 โครงการขุดลอกหนองยาว  

หมู่ท่ี 6 บ้านวังเวียง 
เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ขุดลอกหนองยาว   
หมู่ท่ี 6 บ้านวังเวียง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกหนองยาว  
หมู่ท่ี 6 บ้านวัง
เวียง 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใชเ้พื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16 ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด
เล็กลำห้วยโศกตาแกว  
หมู่ท่ี 9 บ้านสายนาคำ 

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด
เล็กลำห้วยโศกตาแกว 
หมู่ท่ี 9 บ้านสายนาคำ 

- - 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ำล้นขนาด
เลก็ลำห้วยโศกตา
แกว หมู่ท่ี 9  
บ้านสายนาคำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

- กองช่าง  
  ทต.นาคู   
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รวม  16  โครงการ - - - - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   16   โครงการ - - - - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 เทศบาลตำบลนาคู 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในสำนักปลัดเทศบาล 

มอเตอร์ไซค์ 
จำนวน 1 คัน 

- - 56,000 - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในสำนักปลัดเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 22,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองช่าง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 4,300 4,300 - กองช่าง 

6 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน
ภายในอาคารเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลนาคู 

เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - 60,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

7 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองประปา 

เครื่องมอเตอร์ 5 
แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง  

- - 30,000 - - กองการประปา 

8 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองประปา 

- ฟุตวาล์ว ขนาด 6 น้ิว 
จำนวน 3 ตวั 
- ฟุตวาล์ว ขนาด 4 น้ิว 
จำนวน 3 ตวั 
 

- - 60,000 - - กองการประปา 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในสำนักปลัดเทศบาล 

มอเตอร์ไซค์ 
จำนวน 1 คัน 

- - 56,000 - - กองการประปา 

10 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในสำนักปลัดเทศบาล 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอ้มติดตั้งถังหมึกพมิพ์ 
จำนวน 3 เครื่อง 

- - 8,600 4,300 - สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

กองคลัง 
11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองช่าง 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
จำนวน 1  คัน 

- - 1,100,000 1,100,000 - กองช่าง 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องดูดฝุ่น 
 จำนวน 1 เครื่อง 

- - 14,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในกองการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 45,000 - - กองการศึกษา 

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือยานพาหนะให้ขน
ถ่ายขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 

- รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบ
เปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

2,400,000 
 
 
 
 
 
 

950,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม  14  โครงการ - - 1,515,900  4,518,600         60,000  - 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  
 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 
๑2  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 2931  ลงวันที่ 15  

พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

4)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
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