
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
จากวัดไปถึงนาบ้าน นายทอง
สุข อรัญมาลา 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑  
บ้านนาค า หมู่ 1) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จ านวน ๑ จุด 
จากวัดไปถึงนาบ้าน 
นายทองสุข อรัญ
มาลา 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มไีฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นชุมชน
ละ ๑ แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
หน้าบ้านนางเรียม อรัญมาลา 
ถึง ทางเข้าหมู่บ้านนาค า 
(ปากทางเข้าหมู่บ้าน) 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ 
 บ้านนาค า หมู่ 1) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จ านวน ๑ จุด 
จากหน้าบ้านนาง
เรียม อรญัมาลา ถึง 
ทางเข้าหมู่บ้านนา
ค า 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มไีฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นชุมชน
ละ ๑ แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ โครงการพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้สะอาด 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน  
บ้านโนนราศี หมู่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ตลอด
ปี 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดทางแยกในชุมชนทุก
จุด 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี  
บ้านโนนราศี หมู่2) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในชุมชน 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 
จุด 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิม่ขึ้น
ชุมชนละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบ
ชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี  
บ้านโนนราศี หมู่2) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ในชุมชน 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ขยายเขตไฟฟ้าใน
ชุมชนจ านวน ๑ จุด 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ชุมชนละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้านกุดกระหน
วน ถึง วัดป่าเทพนิมิต 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ 
 บ้านกุดกระหนวน หมู่ 3) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
กุดกระหนวน ถึง วัด
ป่าเทพนิมิต 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ชุมชนละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านกุดกระหนวน หมู่3) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสญัจร 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในชุมชนจุดที่
ช ารุดเสยีหาย ใช้
งานไม่ได ้

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
หมู่บ้านไปหนองโน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านกดุกระหนวน หมู่ 3) 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ในชุมชน 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ขยายเขตไฟฟ้าใน
ชุมชนจ านวน ๑ จุด 
จากหมู่บ้านไปหนอง
โน 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
ชุมชนละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนต าบล
นาค าไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านกุดกระหนวน หมู่ 3) 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้ารอบชมมชน 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในชมมชนมีความ

พึงพอใจ 

ปริมาณน ้า
ได้รับการ
ระบายไม่
มีน ้าท่วม
ขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

๑0 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสระน้ าโรงเรียนใหเ้ป็น
สนามกีฬาชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านกุดกระหนวน หมู่ 3) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆ
ทาง เช่นเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นสถานท่ีออก
ก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัด
งานวันส าคัญ
ต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ า
โรงเรียนใหเ้ป็น
สนามกีฬาชุมชน 

- ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ในชมมชนมีความ

พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลา
ยช่องทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายเสวียน จันทร์
โสม ไป บ้านสัมพันธ ์
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า  
บ้านกุดกระหนวน หมู่3) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายเสวียน 
จันทร์โสม ไป บ้าน
สัมพันธ์ 
จ านวน 1 สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสระหนองโนเป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับออกก าลังกายของ
ชุมชน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า  
บ้านกุดกระหนวน หมู่3) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระหนองโน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 8๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชุมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ชุมชนไปท่ีสาธารณะหนองโน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า 
 บ้านกุดกระหนวน หมู3่) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ชุมชนไปที่สาธารณะ
หนองโน จ านวน 1 
สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สี่แยกทางเข้าหมู่บ้าน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนเกษตรพอเพียง  
บ้านหนองไหล หมู่ 4) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสี่แยกทางเข้า
หมู่บ้าน จ านวน 1 
สาย 

       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑5 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ดอนปู่ตา 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนเกษตรพอเพียง  
บ้านหนองไหล หมู่ 4) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดอนปู่ตา 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนาย
มนตรี ไปเส้นทางอุทยาน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า 
 บ้านหนองไหล หมู4่ ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
นายมนตรี ไป
เส้นทางอุทยาน 
จ านวน 1 สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
วัดป่าสระแก้ว 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า 
 บ้านหนองไหล หมู่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาย
วัดป่าสระแก้ว 
จ านวน 1 สาย 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

18 โครงการซ่อมแซมประปาน้ า
ผุดจากภูเขาลงมายังหมู่บ้าน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
 (ชุมชนภูพานค า 
 บ้านหนองไหล หมู่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ 
เฟลต เส้นทางไปพระพุทธ
บาท 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนห้วยค าน้อย 
 บ้านห้วยค าน้อย หมู่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จ านวน 1 สาย 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการ

เดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒0 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณโค้งชีเปลือย 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนห้วยค าน้อย  
บ้านห้วยค าน้อย หมู่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณโค้งชีเปลือย 
จ านวน 1 สาย 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เส้นทางไปถึงบ้านอาจารย์สรุ
ศักดิ์ สมบรูณ ์
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนห้วยค าน้อย 
 บ้านห้วยค าน้อย หมู่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เส้นทางไปถึงบ้าน
อาจารยส์ุรศักดิ์ 
สมบูรณ ์
จ านวน 1 สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                             
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ซอยประปาไปยังศาลปู่ตา 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพระพุทธบาท  
บ้านพระพุทธบาท หมู่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
ซอยประปาไปยัง
ศาลปู่ตา จ านวน1
สาย 
 
 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง
ขึ้นวัดห้วยค าเม็ก 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพระพุทธบาท  
บ้านพระพุทธบาท หมู่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
ขึ้นวัดห้วยค าเม็ก 
จ านวน 1สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

24 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
ฝายบ้าน 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  
บ้านสัมพันธ์ หมู่ 7) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบฝายบ้าน 
จ านวน 1 แห่ง 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
หน้าบ้านนายนรกลุ เสรีภาพ 
ถึง สระหลวง 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา  
บ้านเล้า หมู8่) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
หน้าบ้านนายนรกลุ 
เสรภีาพ ถึง สระ
หลวง 
จ านวน 1สาย 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า สายทางไปบ้านดงท้ังสอง
ข้างระหว่างคุ้มวัดโพธิ์และคุม้
เกาะแก้ว 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ 8) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้ารอบชมมชน 

- ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากหน้าวัดโพธ์ิ ถึง 
สะพานบ้านเล้า 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู8่) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้ารอบชมมชน 

- ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย
วัดโพธิ ์
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ 8) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าซอย
วัดโพธิ์ จ านวน 1
สาย 
 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย
ใต้แยกไปท่าเกียน ตรงหน้า
บ้านนายไพรวลัย์ จันทรโ์สม 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ 8) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าซอย
ใต้แยกไปท่าเกียน 
ตรงหน้าบ้านนาย
ไพรวัลย์ จันทร์โสม 
จ านวน 1 สาย 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากซอยใตไ้ป
หนองพันธ์ปา 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู8่) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากซอย
ใต้ไปหนองพันธ์ปา 
จ านวน 1 สาย 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ซอยใต้สามเหลีย่มทางไปบา้น
ดง 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู8่) 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซอยใต้สามเหลีย่ม
ทางไปบ้านดง 
จ านวน 1 แห่ง 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 

๓2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หน้าวัดโพธิ ์
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ 8) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หน้าวัดโพธิ ์

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า จากหน้าบ้านนายเฉลียว  
ชาปัญญา ถึง บ้านนายสม
จิตร ดวงตาไท ้
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้  
บ้านหนองขาม หมู่ 9) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย 
จากหน้าบ้านนาย
เฉลียว  ชาปัญญา 
ถึง บ้านนายสมจิตร 
ดวงตาไท ้

 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
หอประปาหมู่บ้าน ถึง สี่แยก
หนองเรือ 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ 
บ้านหนองขาม หมู่ 9) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หอประปาหมู่บ้าน 
ถึง สี่แยกหนองเรือ 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากหน้าบ้านนางเพชร
มณี หนูพวก ถึง เขต
ต าบลบ้านดง 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้  
บ้านหนองขาม หมู่9) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
หน้าบ้านนางเพชร
มณี หนูพวก ถึง เขต
ต าบลบ้านดง 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า จากสี่แยก
ลานกีฬา ถึง ป้อมยาม 
อปพร. 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง 
 บ้านหนองขาม หมู่9) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า จากสี่แยกลาน
กีฬา ถึง ป้อมยาม 
อปพร. 

- ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
รอบชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง 
 บ้านหนองขาม  หมู่9) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  
รอบชุมชน 
อย่างน้อย 1 จุด 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้ าจากสี่แยกโรงเรยีน ถึง วัด
ศรีบุญเรือง 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง 
 บ้านหนองขาม หมู่ 9) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าจากสี่แยก
โรงเรียน ถึง วัดศรี
บุญเรือง 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาชน
ในชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หนองขาม 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง  
บ้านหนองขาม หมู่9) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หนองขาม 
จ านวน 1 จุด 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากประตูโขงวัด ถึง หนอง
ขาม 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง 
บ้านหนองขาม หมู่ 9) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากประตูโขงวัด 
ถึง หนองขาม 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

41 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า 
จากบ้านพ่อโสภณ ถึง บ้าน
พ่อสมศักดิ ์
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง  
บ้านหนองขาม หมู่ 9) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ขุดลอกรางระบาย
น้ า จากบ้านพ่อ
โสภณ ถึง บ้านพ่อ
สมศักดิ ์
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า 
จากบ้านพ่อเฉลียว ถึง บ้าน
แม่รักด ี
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง 
 บ้านหนองขาม หมู่9) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ขุดลอกรางระบาย
น้ า จากบ้านพ่อ
เฉลียว ถึง บ้านแม่
รักด ี
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

43 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า จากหน้า
บ้านพ่อสุบิน ฐานะ ถึง 
หน้าบ้านนางสาคร  
วิรัตกูล 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนสอง 
 บ้านหนองขาม หมู่9) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า จากหน้าบ้านพ่อ
สุบิน ฐานะ ถึง หน้า
บ้านนางสาคร  วิรตั
กูล 
 

- ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบชุมชน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บ้านหนองแวงหมู่
10) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบชุมชน อย่าง
น้อย 1 สาย 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาชน
ในชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้า
ได้รับการ
ระบายไม่มีน ้า
ท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

45 โครงการซ่อมแซมประปา
ชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย 
 บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ตลอด
ปี 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในเขตชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย  
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในเขตชุมชน 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าในเขตชุมชน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
 บ้านหนองแวง หมู่10) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบชุมชน อย่าง
น้อย 1 สาย 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาช
นใน

ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้า
ได้รับการ
ระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พื้นที่การเกษตร 
 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
บ้านหนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่
การเกษตร  
 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100
ของผู้

สัญจรมี
ความ

ปลอดภั
ยในชีวิต

และ
ทรัพย์สิ

น 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการ

เดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

49 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ในเขตชุมชน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ในเขตชุมชน อย่าง
น้อย 1 จุด 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

50 โครงการเจาะบ่อบาดาลใน
เขตชุมชน 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา  
บ้านหนองแวงหมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า

ไว้ใช้ตลอดทั งป ี

ขมดเจาะบ่อบาดาล 

ในชมมชน 

อย่างน้อย จ้านวน ๑

แห่ง 

 

 

 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
แยกบ้านสวน ถึง หนองเม็ก 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ  
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
แยกบ้านสวน ถึง 
หนองเม็ก 

- ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เส้นทางหนองแวง ถึง นา
ศร-ีดงเค็ง จากบ้านพุทไทร 
ว่องไว ถึง สามแยกไปทาง
โศกดอกไม ้
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ 
 บ้านหนองแวง หมู่10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เส้นทางหนองแวง 
ถึง นาศรี-ดงเค็ง 
จากบ้านพุทไทร 
ว่องไว ถึง สามแยก
ไปทางโศกดอกไม ้
 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านสวนนายชาญชัย ศรีวัฒน์ 
ถึง สามแยกบ้านบ่อ 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ 
 บ้านหนองแวง หมู่10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านสวนนายชาญ
ชัย ศรีวัฒน์ ถึง สาม
แยกบ้านบ่อ 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากศาลาประชาคม ถึง 
ถนน ๕๐๓๓ 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนประชาแสนสุข 
 บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากศาลา
ประชาคม ถึง ถนน 
๕๐๓๓ 

- ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

55 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนประชาแสนสุข 
 บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ตลอด
ปี 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐
ประชาชน
มีน้ าใช้
เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

56 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างในเขตชุมชน 
 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนประชาแสนสุข 
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในเขตชุมชน 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของ
ผู้สญัจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

57 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองสาธารณะ 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนประชาแสนสุข  
บ้านหนองแวง หมู่ 10) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองสาธารณะ 
จ านวน 1 แห่ง 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 

58 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ถนนเทศบาล ๔ (จาก
สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้าน 
ถึง บ้านสัมพันธ์) 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชน ๑ ตะวันออก)  
บ้านทานตะวัน หมู1่1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ถนนเทศบาล ๔ 
(จากสามแยกปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน ถึง 
บ้านสัมพันธ์) 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

59 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กถนน
เทศบาล ๔ 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชน ๑ ตะวันออก  
บ้านทานตะวัน หมู่ 11) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กถนนเทศบาล 
๔ 

- ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าแบบเปิด จากบ้านนายบัว
เรียน สีกัน ถึงแยก บ้านนาง
ไพ เจรญิเช้ือ 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนนาค าน้อย 
 บ้านนาค าน้อย  หมู่ 12) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าแบบเปิด จาก
บ้านนายบัวเรยีน สี
กัน ถึงแยก บ้านนาง
ไพ เจรญิเช้ือ 

- ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้าน นายสมพงษ์ สิงห์
น้อย ถึงบ้าน นายสุริยา เคา้
มาก 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนนาค าน้อย  
บ้านนาค าน้อย หมู่ 12) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้าน นายสมพงษ์ 
สิงห์น้อย ถึงบ้าน 
นายสุรยิา เค้ามาก 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าแบบเปิด จากบ้านนาย
สมพงษ์ สิงห์น้อย ถึง หน้า
วัดนาค า 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนนาค าน้อย  
บ้านนาค าน้อย หมู1่2) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าแบบเปิด จาก
บ้านนายสมพงษ์ 
สิงห์น้อย ถึง หน้าวัด
นาค า 
 

- ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชนใน
ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายขจรศักดิ์ จัน
ทะบุตร ถึง นาหลัก 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 13) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายขจรศักดิ์ 
จันทะบุตร ถึง นา
หลัก 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของ
ผู้สญัจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่  หมู่ 
13) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในชุมชน 
อย่างน้อย 1จุด 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาชน
ในชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้าได้รับ
การระบายไม่มี
น ้าท่วมขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หนองแวง 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 13) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หนองแวง 
 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายค าพวน ภูมิชูชิต ถึง 
ถนนเช่ือมต าบลดงเมืองแอม 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายค าพวน ภูมิ
ชูชิต ถึง ถนนเช่ือม
ต าบลดงเมืองแอม 

- ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒:ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

67 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สิ่งแวดล้อมบริเวณหนองแวง 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 

เพื่อพัฒนาระบบ
สวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์หลายๆทาง 
เช่นเป็นทีพ่ักผ่อน
หย่อนใจ เป็นสถานท่ี
ออกก าลังในชุมชน  
เป็นสถานท่ีจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
หนองแวง 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาชน
ในชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 
หลากหลาย
ช่องทาง 

กองช่าง 

68 โครงการขยายเฟลตไฟฟ้าเข้า
วัดให้เป็น ๓ เฟลต จากบ้าน
นางน้อย  พลเยี่ยม ถึง วัด
สว่างอารมณ ์
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ ์
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเฟลตไฟฟ้าเข้า
วัดให้เป็น ๓ เฟลต 
จากบา้นนางน้อย  
พลเยี่ยม ถึง วัด
สว่างอารมณ ์
 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของ
ผู้สญัจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตภายใน
ชุมชน 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ์  
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังได้
อย่างรวดเร็วและ
รองรับน ้าทิ งจาก
บ้านเรือน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตภายใน
ชุมชน อย่างน้อย 1 
จุด 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ของ

ประชาช
นใน

ชมมชนมี
ความพึง
พอใจ 

ปริมาณน ้า
ได้รับการ
ระบายไม่
มีน ้าท่วม
ขังใน
ชมมชน 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากบ้าน
นายพุทธไทย ว่องไว ถึง 
เขตบ้านนาศร-ีดงเค็ง 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ์  
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 
13) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
นายพุทธไทย ว่องไว 
ถึง เขตบ้านนาศร-ี
ดงเค็ง 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 

100ของ
ผู้สัญจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

71 โครงการขยายเขตประปา 
จากบ้านนายพุทธไทย ว่องไว 
ถึง บ้านนายวีระพงษ์ เหลา
หนวด 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดสว่างอารมณ์  
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV)ภายใน
เขตต าบลนาค า 
เสนอโดยประชาคม  
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี  บ้าน
โนนราศี หมู2่) (ชุมชนเกษตร
พอเพียง บ้านหนองไหล หมู่ 
๔) (ชุมชนห้วยค าน้อย บ้าน
ห้วยค าน้อย หมู่ 5) (ชุมชน
พระพุทธบาท บ้านพระพุทธ
บาท หมู่6) (ชุมชนวัดกลาง 
บ้านหนองขาม หมู่9) (ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา บ้านหนองแวง 
หมู่ 10) (ชุมชนประชาแสนสุข 
บ้านหนองแวง หมู่10) (ชุมชน
หนองแวงแสงสว่าง บ้านหนอง
แวงใหม่ หมู่ 13) (ชุมชนวัด
สว่างอารมณ์ บ้านหนองแวง
ใหม่ หมู่ 13) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อพร้อมตดิตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV)ภายในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 

- 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกัน
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในชุมชน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน บ้านโนนราศี หมู2่) 
(ชุมชนพระพุทธบาท บ้านพระพุทธบาท หมู่6) 
(ชุมชน ๑ ตะวันออก บ้านทานตะวัน) 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการเล่น

กีฬาให้กับ

ประชาชน เพื่อให้

มีสุขภาพสมบรูณ์

แข็งแรง 

 

ก่อสร้างลานกีฬา
ภายในชุมชน 
ชุมชนละ 1 แห่ง  
(ชุมชนรับอรุณศรี
ชมชื่น 
 บ้านโนนราศี หมู่
2) (ชุมชนพระพุทธ
บาท  
บ้านพระพุทธบาท 
หมู่6) (ชุมชน ๑ 
ตะวันออก 
บ้านทานตะวัน) 
ชุมชนละ 
500,000 บาท 3
ชุมชนที่เสนอ
ประชาคม รวม 
1,500,000บาท 

- 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ มีสนามกีฬาใน

ชุมชน ชุมชน
ละ 1แห่ง 

ประชาชน

มสีถานท่ี

ออกก าลัง

กาย และมี

สุขภาพ

สร่างกาย

แข็งแรง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อมท่ีท าการ
ศาลาประชาคมในชุมชน 
 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บ้านหนองขาม หมู่9) 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองแวง หมู่10) 
(ชุมชนประชาแสนสุข บ้านหนองแวง หมู่ 10) 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บ้านหนองแวงใหม ่
หมู่13) 

เพื่อให้ประชาชน
สามรถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร การ
ประชาสมัพันธ์ต่าง
ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ และ
ประชาชนมีที่
ประชุมหารือ
ร่วมกันในชุมชน 

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
พร้อมท่ีท าการ
ศาลาประชาคม
ในชุมชน 
(ชุมชนวัดกลาง 
บ้านหนองขาม 
หมู่9) 
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้าน
หนองแวง หมู่
10) 
รวม 4ชุมชน 
ชุมชนละ 
70,000บาท 
รวมเป็นจ านวน 
280,000บาท 
 
 

- 280,000 280,000 280,000 280,000 ทุกชุมชนใน
เขตต าบลนาค า
มีหอกระจาย
ข่าวและที่ท า
การที่พร้อมใช้
งานทุกเวลา 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร
ครบทุก
หลังคา
เรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ท าความสะอาดใน
ชุมชน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้นหนองแวง หมู ่10) 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน ประชาชนรู้จกั
ช่วยกันรกัษาความ
สะอาดภายใน
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
รณรงค์ท าความสะอาด
ในชุมชน ร่วมกันท า
กิจกรรม 5 ส เดือนละ 
1 ครั้ง 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนใน

ชุมชนมีความพึง
พอใจที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ชุมชนสะอาด 
น่าอยู ่น่า
มอง  

ส านักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์  
บา้นทานตะวัน หมู ่11) 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บา้นหนองแวงใหม่ หมู่ 
13) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างรายได้ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างตลาดชุมชน 
ตามชุมชนที่เสนอ
ประชาคมเข้ามา ม ี2 
ชุมชน โดยใช้งบ
ก่อสร้าง ชุมชน 
500,000บาท 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,๐0๐,๐๐๐ 1,๐0๐,๐๐๐ 1,๐0๐,๐๐๐ ร้อยละ80 ของ
ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจา
กการ
ประกอบ
อาชีพหลกั 
ท าไร่ท านา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บา้นหนองแวงใหม่ หมู่
13) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ให้
ประชาชน เช่น เป็น
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกบั
อาชีพเสริมต่างๆ 

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนให้กับชุมชน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนใน
ชุมชน ได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจา
กการ
ประกอบ
อาชีพหลกั 
ท าไร่ท านา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาและไฟฟ้าสปอรต์
ไลท์ลานกีฬา 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านเล้า) 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการเล่นกีฬา

ให้กับประชาชน 

เพื่อให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง 

 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
และไฟฟ้าสปอรต์
ไลท์ลานกีฬา 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์

กีฬาใน
ชุมชน  

ประชาชนมี

สถานท่ีออก

ก าลังกาย และมี

สุขภาพสร่าง

กายแข็งแรง 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มเยาวชนให้รักการเล่น
กีฬา 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
 บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐) 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการเล่นกีฬา

ให้กับประชาชน 

เพื่อให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง 

 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
และไฟฟ้าสปอรต์
ไลท์ลานกีฬา 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์

กีฬาใน
ชุมชน  

ประชาชนมี

สถานท่ีออก

ก าลังกาย และมี

สุขภาพสร่าง

กายแข็งแรง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๑ :การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการทู บี นัมเบอวัน 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง
ใหม ่หมู่13) 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการเล่นกีฬา

ให้กับประชาชน 

เพื่อให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง 

 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
และไฟฟ้าสปอรต์
ไลท์ลานกีฬา 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ80 
ของ

ประชาชน
ในชุมชนมี
ความพึง
พอใจที่ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี

สถานท่ีออก

ก าลังกาย และมี

สุขภาพสร่าง

กายแข็งแรง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๒  : การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

10 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอ าเภออุบล
รัตน์  

 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติด
สามารถควบคุมสถานการปญัหายาเสพ
ติดและลดระดับความรุนแรงของปัญหา
ให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

-อุดหนุนท่ี
ท าการ
ปกครอง
อ าเภออุบล
รัตน ์
 
 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละที่
ลดลง 
ของจ านวน
ผู้ติดยาเสพ
ติด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
จ านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 
ทต.นาค า 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์

 

11 โครงการอบรมเครือข่าย
ป้องกันการแพร่ระบาดยา
เสพติดในชุมชน 
 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถควบคุมสถานการร์ปัญหายาเสพ
ติดและลดระดับความรุนแรงของปัญหา
ให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

-อุดหนุน 
สถานี
ต ารวจภูธร
อุบลรัตน ์

- 23,900 ๒๓,๙๐๐ ๒๓,๙๐๐ 23,900 ร้อยละที่
ลดลง 
ของจ านวน
ผู้ติดยาเสพ
ติด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
จ านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 
ทต.นาค า 

อ าเภอ 
อุบลรัตน ์

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๕๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๒  : การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนที่ท ากา
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละที่ลดลง 
ของจ านวนผู้ติด
ยาเสพติด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น จ านวนผู้ติด
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
ทต.นาค า 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ขอนแก่น 

 
13 โครงการกุดกระหนวนวยัใส 

ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมขุ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

เยาวชนโรงเรียน
กุดกระหนวน
เข้าร่วมกิจกกรม
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

- 21,050 21,050 21,050 21,050 ร้อยละที่ลดลง 
ของจ านวน
เยาวชนผู้ติดยา
เสพตดิ 

เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น จ านวนผู้ติด
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
ทต.นาค า 

โรงเรียนกุด
กระหนวน ต.
นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.
ขอนแก่น 

14 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชนต าบล
นาค า 

เยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถดา้นกีฬา
อย่างถูกวิธ ีพร้อมทั้งมี
สุขภาพพลามัยแข็งแรง มี
ความสามัคคี มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

เยาวชนโรงเรียน
กุดกระหนวน
เข้าร่วมกิจกกรม
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่ลดลง 
ของจ านวน
เยาวชนผู้ติดยา
เสพติด 

นักเรียนมี
สุขภาพที่ดี
แข็งแรง มีความ
สามัคคี มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

ส านักปลัด 
ทต.นา 

โรงเรียนนาค า
พิทยาสรรพ ์
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ไปนานางบุญมี บึง
โบราณ  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร ไป
นานางบุญมี บึง
โบราณ 

จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากนานาย
สมพงษ์  สิงห์น้อย 

 
 เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้านนา
ค าหมู่ที่ ๑ ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร ไป
นานายสมพงษ์  
สิงห์น้อย 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลากลางบ้านไป
วัด  
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ 
 บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จากศาลา
กลางบ้านไปวัด 
จ านวน ๑ สาย 
 
 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนางเตียง
ไปวัด 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ 
 บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายหน้าบ้าน
นางเตียงไปวัด 
จ านวน ๑ สาย 
 

 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
สายจากถนนใหญไ่ป
ภูพาน 
 เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
สายจากถนน
ใหญ่ไปภูพาน 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัง 
โรงเรียน 
 
เสนอโดยประชาคม 
 (ชุมชนพัฒนา ๑ 
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัง
โรงเรียน 
 
จ านวน ๑ สาย 

 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากถนนใหญ่ ถึงนา 
นายทองดาว สาร ุ
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑  
บ้านนาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
ถนนใหญ่ ถึงนา 
นายทองดาว สา
รุ 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร จากถนน
ใหญ่ไปนา นายติ๊ก 
นาไชยเวศ  

เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑ ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
จากถนนใหญ่
ไปนา สท.ติ๊ก 
นาไชยเวศ 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบ้าน
นายชัยวัฒน์ โควังชัย 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๑ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้าน
นายชัยวัฒน์ 
โควังชัย 

 

- - - - ๒๗๕,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อมแซม
สะพานห้วยคมุมุม
ระหว่างนา นางทองมา 
จิตชาตรี ถึง นานางบัว
เรียน  หนูพวก เสนอ
โดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซม
สะพานห้วยคมุ
มุมระหว่างนา 
นางทองมา จิต
ชาตรี ถึง นา
นางบัวเรียน  
หนูพวก 

 

- - ๒๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร
จากถนนใหญ่ ถึง 
นางนวล  ไชยหานาม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร
จากถนนใหญ่ 
ถึง นางนวล  
ไชยหานาม 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยผึ้ง 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑  
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยผึ้ง 

จ านวน ๑ 
จุด 

- - ๙๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ปี 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากนา นายสังเวียน ถึง 
นานายสถิต ไชยโส 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
นา นายสังเวียน 
ถึง นานายสถิต 
ไชยโส 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้สญัจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
หลังโรงเรียนนาค าพิทยา
สรรพ์ ถึง  
ไร่นายปัญจา ภวูงษ์ เสนอ
โดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้านนาค า 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจาก
หลังโรงเรียนนาค า
พิทยาสรรพ์ ถึง  
ไร่นายปัญจา ภวูงษ์ 
 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ ์
ไปถึงนานางเรียม อรัญ
มาลา เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้านนา
ค า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหลัง
โรงเรียนนาค า
พิทยาสรรพ ์ไป
ถึงนานางเรียม 
อรัญมาลา 
จ านวน ๑  สาย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้สญัจรมี

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าบ้านนายทองสุข อรัญ
มาลา ถึง บ้านหนองขาม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้านนา
ค า หมู่ที่ ๑ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากหนา้
บ้านนายทองสุข 
อรัญมาลา ถึง 
บ้านหนองขาม 
จ านวน ๑  สาย 

- - - - ๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้สญัจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นล าห้วยคุมมุม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑ 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 

ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นล าห้วยคุมมมุ 
จ านวน ๑ จุด 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ป ี 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด
ทั้งป ี 

 

กองช่าง 

๑๘ โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลภายในหมู่บา้น 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนพัฒนา ๒ บ้าน
นาค า หมู่ที่ ๑ 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
แหล่งน้ าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี 

ซ่อมแซมบ่อ
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ป ี 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด
ทั้งป ี 

 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙ โครงการขุดลอก
หนองบึงใต้ เสนอโดย

ประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชม
ช่ืน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ ๒) 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ได้เพิ่มมากขึ้น 
 

ขุดลอกหนอง
บึงใต ้จ านวน 

๑ จุด 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
และท า

การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
และท าการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าวัดโนน
ราศร ีเสนอโดย
ประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชม
ช่ืน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ ๒) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้า
วัดโนนราศร ี 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นจาก
บ้านโนนราศี ถึง 
ห้วยเตย  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรี
ชมชื่น บ้านโนนราศี 
หมู่ที่ ๒) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นจาก
บ้านโนนราศี 
ถึง ห้วยเตย 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มีความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง
สัญจร  

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางระหว่าง
บ้านโนนราศี ถึง บ้าน
หนองขาม หนองแวง 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมชื่น 
บ้านโนนราศี หมู ่๒) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระหว่างบ้านโนน
ราศี ถึง บ้าน
หนองขาม หนอง
แวง 
 

- - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นจาก
บ้านโนนราศรี ถึง 
ป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน ์เสนอโดย
ประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรี
ชมชื่น บ้านโนน
ราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นจาก
บ้านโนนราศรี 
ถึง ป่าช้า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้

สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขุดลอกล า
ห้วยขมิ้น 
(เสนอโดย
ประชาคม 
 
(ชุมชนรับอรุณศรี
ชมชื่น บ้านโนนราศ ี
หมู่ที่ ๒) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขุดลอกล าหว้ย
ขมิ้น 
จ านวน ๑ จุด 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี  
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้นจาก
บ้านโนนราศรีถึงบ้าน
โคกสูง ต าบลดงเมือง
แอม เสนอโดย
ประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชม
ช่ืน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้น
จากบ้านโนน
ราศรีถึงบ้านโคก
สูง ต าบลดง
เมืองแอม 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้สญัจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นจากบ้านโนน
ราศรี ถึง บ้านศาลาดิน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชม
ช่ืน บ้านโนนราศรี หมู่
ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นจาก
บ้านโนนราศรี 
ถึง บ้านศาลาดิน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง บ้านโนนราศี 
ถึง เขตบ้านโคกสูง 
ต าบลดงเมืองแอม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง บ้านโนน
ราศี ถึง เขตบ้าน
โคกสูง ต าบลดง
เมืองแอม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่การเกษตรสาย 
หมู่ ๒ ถึงนา นายจรญู 
ชัยหัส 
 เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพือ่
การเกษตรสาย 
หมู่ ๒ ถึงนา นาย
จรูญ ชัยหัส 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าวัดโนนราศรี ถึง 
หน้าเมร ุ
 เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าวัด
โนนราศรี ถึง 
หน้าเมร ุ
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้

สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน
จากวัดโนนราศรีถึงห้วย
เตย ต าบลศรสีุขส าราญ 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนนจาก
วัดโนนราศรีถึง
ห้วยเตย ต าบลศรี
สุขส าราญ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้าน
ศาลาดิน ต าบลศรีสุข
ส าราญ 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๒ 
ถึง บ้านศาลา
ดิน ต าบลศรี
สุขส าราญ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าบ้านนางฮอง ค า
พรมมา ถึง บ้านนาง
อนงค์ ค าพรมมา เสนอ
โดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมช่ืน 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้า
บ้านนางฮอง 
ค าพรมมา ถึง 
บ้านนางอนงค์ 
ค าพรมมา 

- - - - ๒๗๘,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ตะวันตกวัดโนนราศรี 
ถึง บ้านนายยศฐา ขาม
ก้อน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรับอรุณศรีชมชื่น 
บ้านโนนราศรี หมู่ที ่๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นตะวันตก
วัดโนนราศรี ถึง 
บ้านนายยศฐา 
ขามก้อน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๒๕๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้านางค าคูณ มหา
หิงส์  
ถึง ถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน เสนอโดย
ประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที ่๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้านาง
ค าคูณ มหาหิงส์  
ถึง ถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตาม
ซอยในชุมชนทุกซอย 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามซอยใน
ชุมชนทุกซอย 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
รอบหมู่บ้าน เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นรอบ
หมู่บ้าน 
จ านวน ๑ สาย 
 
 

- - ๓๒๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจากบ้านนาง
ล าแพน ถึง ล าห้วยกุดจอก  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจาก
บ้านนางล าแพน 
ถึง ล าห้วยกุด
จอก 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นหน้าบ้านนาย
สุภาพ ค าพรมมา ถึง ล า
ห้วยกุดจอก  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นหน้า
บ้านนายสภุาพ 
ค าพรมมา ถึง ล า
ห้วยกุดจอก 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๗๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๙ โครงการขุดลอกล า
ห้วยกุดจอก เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 
 

ขุดลอกล า
ห้วยกุดจอก 
จ านวน ๑ แห่ง 
 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ปี  

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมแซมล า
ห้วยกุดจอก 
เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนรวมพลังสามัคคี 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒) 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

 

ซ่อมแซมล า
ห้วยกุดจอก 
จ านวน ๑ แห่ง 

 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ปี  

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 

 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนา้บ้านนาย
วิฑูรย์  พลบท เช่ือม
ต่อไปบ้านขุนด่าน  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนา้บ้านนาย
วิฑูรย์  พลบท 
เช่ือมต่อไปบ้านขุน
ด่าน 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตะวันตกวัดสวา่ง
ศรีชมภู 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตะวันตกวัด
สว่างศรีชมภู 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
จากบ้านกุดกระหนวน 
แยกไป วัดป่าเทพนิมติ 
 เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
บ้านกุดกระหนวน 
แยกไป วัดป่าเทพ
นิมิต 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๔๔ โครงการฝายน้ าล้น
ห้วยคุมมุม ช่วงนา 
นายฉะอ้อน จันทร์โสม 
เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

ฝายน้ าล้นห้วยคุม
มุม ช่วงนา นาย
ฉะอ้อน จันทร์
โสม 
จ านวน ๑ แห่ง 
 

- - - ๙๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ 
ถึง บ้านห้วยค าน้อย 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง 
บ้านห้วยค าน้อย 
 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๔๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังบ้านกุดกระหนวนหมู่ 
๓ ถึง บ้านห้วยค าน้อยหมู่ ๕ 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังบ้านกุด
กระหนวนหมู่ ๓ 
ถึง บ้านห้วยค า
น้อยหมู่ ๕ 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านนายอุดม เจริญศรี ถึง 
แยกลานมัน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า  
บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้าง
บ้านนายอุดม 
เจริญศรี ถึง 
แยกลานมัน 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านพ่อเดช  จันทร์โสม  
ถึง บ้านพ่อพล  จันทร์โสม 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า  
บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้าง
บ้านพ่อเดช  
จันทร์โสม  
ถึง บ้านพ่อพล  
จันทร์โสม 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้
สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจากบา้นพ่อพล 
จันทร์โสม ถึง นานางรุ่งรัตน์ 
แสนบุตร 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจาก
บ้านพ่อพล จันทร์
โสม ถึง นานางรุ่ง
รัตน์ แสนบุตร 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๕๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นทางไป หมู่
ที่ ๕ ถึงที่นา นางอนงค์  ฐานะ 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร
เส้นทางไป หมู่ที่ ๕ 
ถึงที่นา นางอนงค์  
ฐานะ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากหนองโน ถึง 
ถนน แยกบ้านขุนด่าน 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากหนอง
โน ถึง ถนน แยก
บ้านขุนด่าน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๔๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างบ้านนายเสวียน  
จันทร์โสม ถึงบ้าน นาง
จันทร์ประภา  สีแก้ว 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้าง
บ้านนายเสวยีน  
จันทร์โสม ถึง
บ้าน นางจันทร์
ประภา  สีแก้ว 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๒๗๘,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากถนนไป หมู่ที่ ๕ ถึง 
ที่นานางเปี่ยง ลุนพรม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนตะวันลับฟ้า บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
ถนนไป หมู่ที่ ๕ 
ถึง ท่ีนานาง
เปี่ยง ลุนพรม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
หนองไหลหมู่ ๔ เชื่อม
ถนนอุทยานภูพานค า 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนเกษตรพอเพียง 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
ไหลหมู่ ๔ เชื่อม
ถนนอุทยานภู
พานค า 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบูรพาสายจาก
ซอยวัดป่าไปวัดโนนทอง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนเกษตรพอเพียง บา้น
หนองไหล หมู่ที่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบูรพา
สายจากซอยวัด
ป่าไปวัดโนนทอง 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๕๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นอุทยาน 
เสนอโดย ประชาคม (ชุมชนภู
พานค า บา้นหนองไหล หมู่ที ่
๔) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้น
อุทยาน 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอนปูต่าขึ้นไปภู
พานค า 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ ๔) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายดอน
ปู่ตาขึ้นไปภู
พานค า 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๒๘๕,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไป
วัดป่าสระแก้ว 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ ๔) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปวัดปา่
สระแก้ว 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๘๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๙ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หน้าบ้าน
นายวิชัย แสนค า ถึง 
นานายบุญหลอง  
จันทร์โสม 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
หน้าบ้านนาย
วิชัย แสนค า 
ถึง นานายบุญ
หลอง  จันทร์
โสม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๖๐ 
 
 
 

โครงการขุดลอกล า
ห้วยเม่า 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนภูพานค า บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ ๔) 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 
 

ขุดลอกล าห้วย
เม่า 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้ง
ปี  
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๑ โครงการขุดลอก
ล าห้วยซอง 

เสนอโดย 
ประชาคม (ชุมชนภู
พานค า บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ ๔) 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

ขุดลอกล าห้วย
ซอง 

จ านวน ๑ แห่ง 

- - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี  
 

 

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้และท าการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 
 

กองช่าง 

๖๒ โครงการขุดลอก
สระน้ าในวัดป่า
สระแก้ว 
เสนอโดย 
ประชาคม (ชุมชนภู
พานค า บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ ๔) 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 
ขุดลอกสระน้ า
ในวัดป่า
สระแก้ว 
จ านวน ๑ แห่ง 
 

- - - - ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี  

 

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้และท าการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนเทศบาล ๓ 

เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนพระพุทธบาท 
บ้านพระพุทธบาท 
หมู่ที่ ๖) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
เทศบาล ๓ 

จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๖๔ โครงการขุดลอก
ฝายหนองโก 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนพระพุทธบาท 
บ้านพระพุทธบาท 
หมู่ที่ ๖) 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 
ขุดลอกฝาย
หนองโก 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี  

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 

 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากหนา้วัด ถึง 
โรงเรียนเก่า เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจาก
หน้าวัด ถึง 
โรงเรียนเก่า 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๖๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยรับอรุณ 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยรับอรุณ 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๒๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังถนนจรสัแสง จาก
หลังฝาย ถึง นานายศรี
เมือง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังถนนจรสั
แสง จากหลังฝาย 
ถึง นานายศรี
เมือง 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไผล่้อม จากปัม้
น้ ามัน ถึง บ้านนาย
อดุลย์ โพธ์ิศร ี
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไผล่้อม 
จากปั้มน้ ามัน ถึง 
บ้านนายอดุลย์ 
โพธิ์ศร ี
จ านวน ๑ สาย 

-  ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๙ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยวัด ถึง 
นา นายแหวน  
ลุนพรหม 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ ์หมู่ที่ 
๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยวัด  
ถึงนานายประธาน
แหวน ลุนพรหม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๗๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ทางคุ้ม
ดอนยาง ถึง ดอนปู่
ตา 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ ์หมู่ที่ 
๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ทางคุ้มดอน
ยาง ถึง ดอนปู่ตา 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๒๑๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๑ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอบ
บ้าน ผอ.บุญเฮือง 
ถึง นานายค าตัน 
เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วม
ใจ บ้านสัมพันธ์ หมู่
ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอบบ้าน ผอ.บุญ
เฮือง ถึง นานายค า
ตัน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๗๒ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาย
ปรีชา ถึง ล าห้วย
คุมมุม (กุดแคน) 
เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วม
ใจ บ้านสัมพันธ์ หมู่
ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนายปรีชา ถึง ล า
ห้วยคุมมุม (กุดแคน) 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากหน้า
วัด ถึงนา นายนิคม 
ค าพรมมา 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากหน้าวัด 
ถึงนา นายนิคม 
ค าพรมมา 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๗๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากทาง
คอนกรีต ถึงนา นาง
บุปผา เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนสามัคคีร่วมใจ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากทาง
คอนกรีต ถึงนา 
นางบุปผา 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็กข้ามล า
ห้วยคุมมุมบ้านเล้า 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ที่ ๘) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้าง
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล า
ห้วยคุมมุม
บ้านเล้า 
จ านวน ๑ 
สาย 

- - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากจุดเหนอืบ้านไป
หนองปิง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
บ้านเล้า หมู่ที ่๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
จุดเหนือบ้านไป
หนองปิง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงา
น 
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
เพื่อการเกษตร เช่ือมต่อ
ระหว่างนา นายสถิต สารสม 
ถึงนา นายปัญญา อกบุตรดี 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้นเล้า 
หมู่ที่ ๘) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
เช่ือมต่อระหว่าง
นา นายสถิต สาร
สม ถึงนา นาย
ปัญญา อกบุตรด ี
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๗๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหนา้บ้านนาย
ทองม้วน จันทร์โสม ไปถึง 
สะพานข้ามล าหว้ยคุมมุม 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้นเล้า 
หมู่ที่ ๘) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้า
บ้านนายทองม้วน 
จันทร์โสม ไปถึง 
สะพานข้ามล าหว้ย
คุมมุม 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑๙๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอน
ปู่ตา ต่อจากหนา้บ้าน นาง
ทองม้วน เค้ามิม เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้นเล้า 
หมู่ที่ ๘) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดอนปู่ตา ตอ่
จากหนา้บ้าน นาง
ทองม้วน เค้ามิม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๒๕๗,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘๐ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สายนา
นายสถิต จันทร์โสม ถึงนา 
นางหนูอาน โนนสา 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้นเล้า 
หมู่ที่ ๘)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนา
นายสถิต จันทร์โสม 
ถึงนา นางหนูอาน 
โนนสา 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่
ตาข้างบ้านพอ่พันธ ์ทศ
วัต 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา บา้น
เล้า หมู่ที่ ๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยปู่ตาขา้ง
บ้านพ่อพันธ์ ทศ
วัต 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘๒ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ใต้ ไป หนองพันธ์ปา 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วรว่มใจ
พัฒนา บ้านเล้า หมู่ที ่๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยใต้ ไป 
หนองพันธ์ปา 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยใต้แยกหน้า
บ้านนายไพรวัลย์ 
จันทร์โสม ไปท่า
เกียน 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วรว่มใจ
พัฒนา บ้านเล้า หมู่ที ่
๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยใต้แยก
หน้าบ้านนายไพร
วัลย์ จันทร์โสม ไป
ท่าเกียน 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘๔ โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ าล้นเกาะแก้ว 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วรว่มใจ
พัฒนา บ้านเล้า หมู่ที ่
๘) 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นเกาะแกว้ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นไป
หนองพันธ์ปา ถึง 
บ้านดง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจ
พัฒนา บ้านเล้า หมู่ที่ 
๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้น
ไปหนองพันธ์ปา 
ถึง บ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากซอยใต้ไปหนอง
พันธ์ปา 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วรว่มใจ
พัฒนา บ้านเล้า หมู่ที ่๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากซอยใต้
ไปหนองพันธ์ปา 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเกาะแกว้ 
๒ จากซอยขา้งบ้าน
พ่อสมศรี สุมาดง ถึง 
ซอยเกาะแก้ว ๑ 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนโพธิ์แก้วรว่ม
ใจพัฒนา บา้นเล้า 
หมู่ที่ ๘) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเกาะ
แก้ว ๒ จากซอย
ข้างบ้านพ่อสมศรี 
สุมาดง ถึง ซอย
เกาะแกว้ ๑ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหอ
น้ าประปาหมู่บ้าน ถึง 
สี่แยกหนองเรือ 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้าน
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหอ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
ถึง สี่แยกหนอง
เรือ จ านวน ๑ 
สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายชาลี กรงเข็ม ถึง 
ทางลัดบ้านดง เสนอโดย 
ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนอง
ขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้าน
นายชาล ีกรงเข็ม 
ถึง ทางลัดบ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๙๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางพวงเพชร มหาหิงส์ 
ถึง เขตต าบลบ้านดง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนอง
ขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้าน
นางพวงเพชร มหา
หิงส์ ถึง เขตต าบล
บ้านดง จ านวน ๑ 
สาย 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากไร่ นางจันจิรา โนน
ตา ถึง ทางแยกไปบ้าน
ดง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้าน
หนองขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากไร่ 
นางจันจิรา โนนตา 
ถึง ทางแยกไป
บ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๙๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังจากบ้านนางจัน
จิรา ภแูดนกลาง ถึง 
หนองเรือ 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้าน
หนองขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังจากบ้านนาง
จันจิรา ภูแดน
กลาง ถึง หนอง
เรือ 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร จากไร่นาง
ผง ศรีชู ถึง ท่ีสาธารณะ (ป่า
ช้า) 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากไร่นาง
ผง ศรีชู ถึง ท่ีสาธารณะ 
(ป่าช้า) 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - ๓๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๙๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร จากแยกทาง
ลัดไปบ้านดง ถึง นานาง
สัมฤทธ์ิ สมบรูณ ์
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากแยก
ทางลัดไปบ้านดง ถึง นา
นางสัมฤทธ์ิ สมบรูณ ์
จ านวน ๑ สาย 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ
คู่สร้าง คู่สม จากหน้า
บ้านนายสาคร ขุลีเทา 
ถึง หน้าบ้านมานิด ถา
ทิศาสตร ์
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนบูรพาใต้ บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอคูส่ร้าง 
คู่สม จากหน้า
บ้านนายสาคร  
ขุลีเทา ถึง หน้า
บ้านมานิด ถา
ทิศาสตร ์
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บา้นหนอง
ขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสวนนายเฉลียว ชา
ปัญญา เชื่อมถนนไป
บ้านโนนราศร ี
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายจาก
สวนนายเฉลียว 
ชาปัญญา เช่ือม
ถนนไปบ้านโนน
ราศร ี
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๙๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม ถึง บ้านนา
ค า 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม 
ถึง บ้านนาค า 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๐๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๙ โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่๙ 
จากปอ้มยาม อปพร. 
ไปรอบหนองปิง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่๙ 
จากปอ้มยาม อป
พร. ไปรอบ
หนองปิง 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๓๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบ้าน
หนองขามเชื่อมต าบล
บ้านดง 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังบ้านหนอง
ขามเชื่อมต าบล
บ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๑ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังบ้านหนองขาม สายสี่
แยกสวนนายสมจิต ดวงตา
ไท้ เช่ือมต่อถนนต าบลบ้าน
ดงและเช่ือมถนนไปหนอง
เม็ก 
เสนอโดย ประชาคม 
(ชุมชนวัดกลาง บา้นหนอง
ขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังบ้านหนอง
ขาม สายสี่แยกสวน
นายสมจิต ดวงตา
ไท้ เช่ือมต่อถนน
ต าบลบ้านดงและ
เช่ือมถนนไปหนอง
เม็ก 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
จากบา้นนางทองอั้ว ธรรม
บุราณ ถึงทางเช่ือมหนองปิง  
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชน
วัดกลาง บา้นหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายจาก
บ้านนางทองอั้ว 
ธรรมบุราณ ถึงทาง
เช่ือมหนองปิง 
 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังรอบสระหนอง
ขาม 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังรอบ
สระหนอง
ขาม 
จ านวน ๑ 
สาย 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกโรงเรียน ถึง 
บ้านนาค า 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากสี่แยก
โรงเรียน ถึง 
บ้านนาค า 
จ านวน ๑ 
สาย 

- - - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสวนนายเฉลยีว  
ชาปัญญา เช่ือมถนนไปบ้าน
โนนราศร ี
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชนวัด
กลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสวน
นายเฉลียว  ชา
ปัญญา เช่ือม
ถนนไปบ้านโนน
ราศรี 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากทางลงหนองปิง ถึง
นา นายประยงค์  แสงกลาง 
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชนวัด
กลาง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากทางลง
หนองปิง ถึงนา 
นายประยงค์  
แสงกลาง 
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึง 
รอบหนองขาม 
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชน
วัดกลาง บา้นหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้า
บ้านนาย
เอกลักษณ์ ถึง 
รอบหนองขาม 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้บ้านพ่อพงษ์
ศักดิ์ ถึง กอไผ่ยาคู่ 
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชน
วัดกลาง บา้นหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้
บ้านพ่อพงษ์ศักดิ ์
ถึง กอไผ่ยาคู่ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๖๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากหนา้บ้าน
พ่อชม ถึง ทางลง
หนองปิง 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้
บ้านพ่อชม ถึง 
ทางลงหนองปิง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๒๘๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากตู้ยาม อป
พร. ถึง รอบหนองปิง 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากตูย้าม 
อปพร. ถึง รอบ
หนองปิง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากบา้นแม่
ทองอั้ว ถึง สามแยก
หนองปิง 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
จากบา้นแม่ทองอัว้ ถึง 
สามแยกหนองปิง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากหนอง
ขาม ถึง โนนราศรี 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บา้น
หนองขาม หมู่ที ่๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
จากหนองขาม ถึง 
โนนราศร ี
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากสี่แยก
โรงเรียน ถึง บ้านนาค า 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากสี่
แยกโรงเรยีน 
ถึง บ้านนาค า 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากตูย้าม 
อปพร. ถึง บ้านนายชม 
เสนอโดย ประชาคม
(ชุมชนวัดกลาง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากตู้
ยาม อปพร. ถึง 
บ้านนายชม 
จ านวน ๑ 
สาย 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๕ โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
ช่วงบ้านแม่ราตรี  ยาตาแสง 
เสนอโดย ประชาคม(ชุมชน
วัดกลาง บ้านหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 
 

ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ช่วงบ้านแม่
ราตรี  ยาตาแสง 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ตลอดทั้ง
ปี  

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
และท าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี
 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหนา้บ้าน นาง
พนมวัลย ์ถึง สามแยก นายอาคม 
หินค า เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนสอง บ้านหนอง
ขาม หมู่ที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหนา้บ้าน นาง
พนมวัลย ์ถึง สาม
แยก นายอาคม หิน
ค า จ านวน 
๑ สาย 
 

- - ๒๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบา้น 
พ่อสมศักดิ์ ถึง หน้า
บ้านพ่อผ่าน บ ารุงเชื้อ 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนสอง 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้า
บ้าน พ่อสมศักดิ์ 
ถึง หน้าบ้านพ่อ
ผ่าน บ ารุงเชื้อ 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังรอบป่า
ช้าสาธารณะ บ้าน
หนองขาม 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนสอง 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังรอบป่าช้า
สาธารณะ บ้าน
หนองขาม 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๕๗,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๑๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากป่าช้า ถึง ทางไป
บ้านดง  
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนปัจฉิมร่วมใจ 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
ป่าช้า ถึง ทาง
ไปบ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากหน้าบา้น
นางพวงเพขร ถึง บ้าน
ดง 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนปัจฉิมร่วมใจ 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จาก
หน้าบ้านนาง
พวงเพขร ถึง 
บ้านดง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้บ้านนาง
พวงเพขร ถึง ปา่ช้า 
 เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนปัจฉิม
ร่วมใจ บ้านหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้
บ้านนางพวง
เพขร ถึง ป่าชา้ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน ๕๐๓๓ ถึง หน้าบา้น
พ่ออุ่นใจ 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนปัจฉิม
ร่วมใจ บ้านหนองขาม หมู่
ที่ ๙) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน 
๕๐๓๓ ถึง หนา้
บ้านพ่ออุ่นใจ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ศาลาประชาคมหนองพกุ ถึง 
ซอยบ้านแม่ทองใส ชาท ี
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุก
ศรีวิลัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลาประชาคม
หนองพุก ถึง ซอย
บ้านแม่ทองใส ชาท ี
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ซอยบ้านแม่ม ีแสนแก้ว ถึง 
บ้านแม่ประชัน หงส์วรรณา 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุก
ศรีวิลัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากซอยบ้านแม่ม ี
แสนแก้ว ถึง บา้น
แม่ประชัน หงส์
วรรณา 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๓๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๕ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากบา้นหนองแวง ถึง 
ดอนขมิ้น 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย บ้าน
หนองแวง หมู่ที ่๑๐) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากบา้น
หนองแวง ถึง ดอน
ขมิ้น 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จากที่
เกษตร ถึง เขต ต าบลโคกสูง
และดงเมืองแอม เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บา้นหนองแวง หมู่ที ่๑๐) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากที่
เกษตร ถึง เขต 
ต าบลโคกสูงและดง
เมืองแอม 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จากพื้นที่
เกษตร ถึง บ้านหนองแวง 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บา้นหนองแวง หมู่ที ่๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
พื้นที่เกษตร ถึง 
บ้านหนองแวง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังในเขตชุมชน 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บา้นหนองแวง หมู่ที ่๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังในเขตชุมชน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ศาลาประชาคม ถึง ถนน 
๕๐๓๓ 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุก
ศรีวิลัย บ้านหนองแวง หมู่
ที่ ๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลา
ประชาคม ถึง ถนน 
๕๐๓๓ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่
แยกหนองแวง หนองขาม 
ถึง บ้านพ่อจรูญ ชัยหัส 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุก
ศรีวิลัย บ้านหนองแวง หมู่
ที่ ๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกหนอง
แวง หนองขาม ถึง 
บ้านพ่อจรูญ ชัยหัส 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองพกุ 
เช่ือมต่อ ศาลากลางบ้าน 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย บ้าน
หนองแวง หมู่ที ่๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
พุก เช่ือมต่อ 
ศาลากลางบ้าน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๒๕๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๓๒ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
จากหนา้บ้านนายจรูญ ชัยหัส 
ถึง ทางเช่ือมบ้านโนนราศร ี
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนหนองพุกศรี
วิลัย บา้นหนองแวง หมู่ที ่๑๐) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากหนา้
บ้านนายจรูญ ชยั
หัส ถึง ทางเช่ือม
บ้านโนนราศร ี
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังในเขต
ชุมชน 
เสนอโดย 
ประชาคม(ชุมชนร่วม
ใจพัฒนา บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๐) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังในเขต
ชุมชน 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในเขต
ชุมชน เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กในเขตชุมชน 
จ านวน ๑ สาย 

-  ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๕ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
ไร่นางค า แสนแก้ว ถึง 
หนองเม็ก 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนร่วมใจ
พัฒนา บ้านหนองแวง หมู่
ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากไร่
นางค า แสนแกว้ 
ถึง หนองเม็ก 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากสามแยกพ่อบญุ
เล้ียง แก่นบุดดา ถึง บ้าน
พ่อค าคูณ อรัญมาลา 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากสามแยก
พ่อบุญเล้ียง แก่น
บุดดา ถึง บา้นพ่อ
ค าคูณ อรัญมาลา 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - -- ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ข้างวัด ถึง ถนนหนองแวง 
– บ้านบ่อ 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้างวัด ถึง 
ถนนหนองแวง – 
บ้านบ่อ 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากนานาย 
วรจิตร ศรีคลัง ถึง  นาย
บุญมี เสนใส 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรุณ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง จากนานาย 
วรจิตร ศรีคลัง ถึง  
นายบุญม ีเสนใส 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๕๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๒๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ที ่๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนสายกลางบ้าน ถึง 
แม่สมดี หล้ามณ ี
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรณุ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน
สายกลางบ้าน ถึง 
แม่สมดี หล้ามณ ี
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
รอบวัดสว่างอารมณ ์
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรณุ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นรอบวัด
สว่างอารมณ ์
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๖๙,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากสามแยก
บ้านบ่อ ถึง บ้านนาศรี-
ดงเค็ง เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนรุ่งอรณุ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จาก
สามแยกบ้าน
บ่อ ถึง บ้านนา
ศรี-ดงเค็ง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๖๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง เชื่อมต่อ เขต
ต าบลดงเมืองแอม 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนประชา
แสนสุข บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง 
เชื่อมต่อ เขต
ต าบลดงเมือง
แอม 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๒๕,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๓ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากพ้ืนท่ี
เกษตรกร ถึง เขตบ้านโคกสูง 
ดงเมืองแอม 
เสนอโดย 
ประชาคมชุมชนประชาแสน
สุข บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
พื้นที่เกษตรกร 
ถึง เขตบ้านโคก
สูง ดงเมืองแอม 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๔๔ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากพ้ืนท่ี
เกษตรกร ถึง เขตบ้านหนอง
แวงเรือ ต. ดงเมืองแอม 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนประชาแสนสุข  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
พื้นที่เกษตรกร 
ถึง เขตบ้าน
หนองแวงเรือ ต. 
ดงเมืองแอม 
 

- - - ๕๑๓,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังในเขต
ชุมชน 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนประชาแสนสุข 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังในเขต
ชุมชน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๔๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านทานตะวัน 
ถึง บ้านพระพุทธบาท 
ข้างวัด ทิศใต้ของวัด 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
๑๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้าน
ทานตะวัน ถึง 
บ้านพระพุทธ
บาท ข้างวัด 
ทิศใต้ของวัด 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๗ โครงการขุดลอกฝาย
นิวซีแลนด์บ้าน
ทานตะวัน 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
๑๑ 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

ขุดลอกฝาย
นิวซีแลนด์บ้าน
ทานตะวัน 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้
ตลอดทั้งป ี 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้และท า
การเกษตรตลอดทั้งปี 
 

กองช่าง 

๑๔๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
ซอยอุดมสุข จากบา้น
นายอุดม ดอนนางพา 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
๑๑ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร ซอย
อุดมสุข จากบ้าน
นายอุดม ดอน
นางพา จ านวน ๑ 
สาย 

- - - ๓๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากหน้าเมรุ ถึง ถนน
สายหลักบ้านห้วยค า
น้อย เสนอโดย
ประชาคมชุมชนคุ้ม
โนนสวรรค์ บ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
หน้าเมรุ ถึง ถนน
สายหลักบ้านห้วย
ค าน้อย จ านวน ๑ 
สาย 
 

- - - ๕๖๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๕๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากซอยอุดมสุข ถึงนา 
นางอมรรัตน์ ฐานะ 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
๑๑ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จาก
ซอยอุดมสุข ถึง
นา นางอมรรัตน์ 
ฐานะ จ านวน ๑ 
สาย 
 
 

- - - - ๓๗๘,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที ่๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายซอยอุดมสุข ถึง 
สระนิวซีแลนด ์
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ บ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายซอย
อุดมสุข ถึง สระ
นิวซีแลนด ์
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๕๒ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
เหนือต่อจากซอยเงินสด 
(ทิศเหนือของหมู่บ้าน) 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชน ๑ (ตะวันออก) 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรสาย
เหนือต่อจาก
ซอยเงินสด (ทิศ
เหนือของ
หมู่บ้าน) 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบลาน
กีฬา 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชน ๑ (ตะวันออก) 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
๑๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบ
ลานกีฬา 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายเสวต 
แก้วทอง ถึง บ้านนาง
จันสี ฐานะ 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนนาค าน้อย บ้าน
นาค าน้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้าน
นายเสวต แก้ว
ทอง ถึง บ้าน
นางจันสี ฐานะ  
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอถัง
ประปา ถึง บ้านนายประหยัด 
ค าอินทร์ เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค า
น้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหอ
ถังประปา ถึง 
บ้านนาย
ประหยดั ค า
อินทร์ 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๕๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้าน
นายอุดม แสงกลาง ถึง นานาง
ทองอินทร์  แก้วทอง  
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค า
น้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทางสญัจร
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
บ้านนายอุดม 
แสงกลาง ถึง 
นานางทอง
อินทร์  แก้ว
ทอง จ านวน ๑ 
สาย 

-  ๕๑๒,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๗ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนางอนงค์ นาหวันิล ถึง 
นานางหนุน  แกว้ทอง  
เสนอโดยประชาคม  
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค า
น้อย หมู่ที ่๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
นางอนงค์ นาหัวนิล 
ถึง นานางหนุน  
แก้วทอง  
จ านวน ๑ สาย 

- - ๕๔๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๕๘ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตระหว่างสี่แยก
ร้านค้าประชารัฐ ถึง บา้น
นางทองอินทร์ แกว้ทอง 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนาค า
น้อย หมู่ที ่๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตระหว่างสี่
แยกร้านค้าประชา
รัฐ ถึง บ้านนางทอง
อินทร์ แกว้ทอง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๓๗๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๓๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากรั้ว
วัดทิศเหนือ ถึง บ้านนาง
อธิษพร ค าอินทร์ 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย บ้านนา
ค าน้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากรั้ววัดทิศ
เหนือ ถึง บ้านนาง
อธิษพร ค าอินทร์ 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๑๗,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๖๐ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
นานางหวานใจ หนองผือ 
ถึง ฝายน้ าล้นนา นาย
ประสิทธ์ิ ยมโคตร 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย  
บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จากนา
นางหวานใจ หนอง
ผือ ถึง ฝายน้ าล้น
นา นายประสิทธ์ิ 
ยมโคตร 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๒๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจร
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ลาดยาง จากสี่แยกพ่อ
สมควร ช่องวาริน ถึง 
แยกบ้านหนองไหล  
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนนาค าน้อย  
บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ ๑๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กและลาด
ยาง จากสี่แยก
พ่อสมควร ช่อง
วาริน ถึง แยก
บ้านหนองไหล  
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๖๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จากบ้านพ่อค า
พวน ภูมิชูชิต ถึง หนอง
แวง  
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง จาก
บ้านพ่อค าพวน 
ภูมิชูชิต ถึง 
หนองแวง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๕๗๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังจากหนอง
แวง ถึง ไร่นายพีระ
เดช นามวงษ์ 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังจากหนอง
แวง ถึง ไร่นาย
พีระเดช นาม
วงษ ์
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหนองแวง 
ถึง แนวเขตร่วม หมู่ 
๑๐ 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จาก
หนองแวง ถึง 
แนวเขตร่วม 
หมู่ ๑๐ จ านวน 
๑ สาย 
 

- - - - ๓๐๘,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากบ้าน
นายสมควร ภูมิชูชิต 
ถึง สระหนองแวง 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ้าน
นายสมควร ภูมิ
ชูชิต ถึง สระ
หนองแวง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๗,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๖๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนราษฎร์บรูณะ 
(ถนน ๕๐๓๓ ถึง รอบ
หนองแวง 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กถนน
ราษฎร์บรูณะ 
(ถนน ๕๐๓๓ 
ถึง รอบหนอง
แวง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเส้นถนน ๕๐๓๓ ถึง 
ตลาดนดัชุมชน 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนหนองแวงแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเส้น
ถนน ๕๐๓๓ 
ถึง ตลาดนัด
ชุมชน 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๔๒,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 

๑๖๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบหนอง
แวง 
เสนอโดยประชาคม
หนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
รอบหนองแวง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้าน
ทิศตะวันออกวัดและทิศใต้
วัด 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดา้นทิศ
ตะวันออกวัด
และทิศใต้วัด 
จ านวน ๑ สาย 
 

- - ๓๕๗,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๗๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนน อบจ. ถึง ประปา
หมู่บ้าน 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนน 
อบจ. ถึง 
ประปาหมู่บ้าน 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๒๘๙,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สัญจรมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ้านนางอรุชา 
ค าบึงกลาง ถึง ถนนสาย
นาศรี-ดงเค็ง 
เสนอโดยประชาคมชุมชน
วัดสว่างอารมณ์ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ้าน
นางอรุชา ค า
บึงกลาง ถึง 
ถนนสายนาศรี-
ดงเค็ง 
จ านวน ๑ สาย 

- - ๔๒๑,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๗๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ถนน ๕๐๓๓ ถึง หนอง
หญ้าปล้อง 
เสนอโดยประชาคมชุมชน
วัดสว่างอารมณ์ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตรจาก
ถนน ๕๐๓๓ 
ถึง หนองหญ้า
ปล้อง 
จ านวน ๑ สาย 

-  - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเมรุวัด
สว่างอารมณ์ ถึง 
หนองทุ่มเรียง 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนวัดสว่าง
อารมณ์ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเมรุ
วัดสว่างอารมณ์ 
ถึง หนองทุ่ม
เรียง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๓๕๓,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๗๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนาง
กอง ว่องไว 
เสนอโดยประชาคม
ชุมชนวัดสว่าง
อารมณ์ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน
นางกอง ว่องไว 
จ านวน ๑ สาย 

- - - ๒๔๘,๐๐๐ - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน ๕๐๓๓ ถึง บ้าน
นายสามารถ ถาอุดม  
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน 
๕๐๓๓ ถึง 
บ้านนาย
สามารถ ถา
อุดม  
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๓๒๑,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๗๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
เมรุวัดสว่างอารมณ์ ถึง 
เขตบ้านนาศรี-ดงเค็ง 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
จากเมรุวดั
สว่างอารมณ์ 
ถึง เขตบ้านนา
ศรี-ดงเค็ง 
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตจาก
ถนนลาดยาง ถึง 
หน้าวัดสว่างอารมณ ์
 
 
เสนอโดยประชาคม 
ชุมชนวัดสว่าง
อารมณ์ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตจาก
ถนนลาดยาง ถึง 
หน้าวัดสว่าง
อารมณ ์
จ านวน ๑ สาย 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

๑๗๘ โครงการถนนบอก
ทาง 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

จัดท าป้ายชื่อ
ถนน  
ภายในต าบลนา
ค า 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 
๘๐  
ผู้สญัจรมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๔๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

179 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกบ้านห้วยค าน้อย หมู่ 
5 ถึงบ้านกุดกระหนวน 
รหัสสายทาง ขก.ถ.19-
005 
 
 
(ส่วนราชการ) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก
บ้านห้วยค าน้อย 
หมู่ 5 ถึงบ้าน
กุดกระหนวน 
รหัสสายทาง 
ขก.ถ.19-005 
 

- 499,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกบ้านหนองไหล หมู่ 
4 ถึงบ้านศรีสุขส าราญ 
รหัสสายทาง ขก.ถ.19-
009 
(ส่วนราชการ) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก
บ้านหนองไหล 
หมู่ 4 ถึงบ้านศรี
สุขส าราญ รหัส
สายทาง ขก.ถ.
19-009 

- 243,000 - - - ร้อยละ 
๘๐  
ผู้สญัจรมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

181 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก ทช.ขก.5033ถึง
บ้านโนนศิลา รหัสสาย
ทาง ขก.ถ.19-006 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 
ทช.ขก.5033
ถึงบ้านโนนศิลา 
รหัสสายทาง 
ขก.ถ.19-006 

- 498,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

182 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านนาค า ถึงบ้าน
หนองขาม 
 
(ส่วนราชการ) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง
บ้านนาค า ถึง
บ้านหนองขาม 
 

- 499,000 - - - ร้อยละ 
๘๐  
ผู้สญัจรมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

183 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก ทช.ขก.5033 ถึง 
ทช.ขก4049 รหสัทาง 
ขก.ถ19-005 
 
 
(ส่วนราชการ) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 
ทช.ขก.5033 
ถึง ทช.ขก
4049 รหัสทาง 
ขก.ถ19-005 

- 499,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของผู้
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑ : การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่เพิ่มขีความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆในชุมชน ทั ง 26 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความ
ถนัดและความต้องการของ
ประชาชนทั ง ๒๖ ชุมชน 
ตามที่แตล่ะชุมชนเสนอ
โครงการในวันประชาคม 
เช่น ส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่
อาชีพท้าไม้กวาดดอกหญ้า,
ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพกลุ่ม

กองทุนปุ๋ย ,ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กล้วยฉาบสมุนไพร,
ส่งเสริมกลุม่อาชีพพรมเช็ด

เทา้,ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก, 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ น
นอกเหนือ
จากอาชีพ
หลักท้าไร่
ท้านา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

   (ต่อ) ส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่

ทอผ้าฝ้ายในเขตชุมชน,
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยง
สุกรเพื่อ 

จ าหน่าย,ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพท า
ไม้กวาดจากขวด
พลาสติก,ส่งเสริม

สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย,์
แหล่งอาหารชมุชน,ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ความรู้อาชีพ
นวดแผนไทย ,ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้าน
การเกษตร ตามรอย
พระราชด้าริฯเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ฯลฯ 
 

        



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๗: การเสริมสร้างทุนทางสังคมใหเ้ข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ลานตาดฟ้าวัดบ้านนาค า เพื่อ
การท่องเที่ยว  หมู่ที่ ๑๒ 
 
 
เสนอโดยประชาคม 
หมู่ ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน สร้าง
งาน  
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและ
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของ
ชุมชน  

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวน
โครงการที่มีการอนุรักษ์

เกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆ 

ประชาชนมีงานท า  
มีรายได้แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษา 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า 

๒๕๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที ่ ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ : การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 แผนงาน เคหะและชุมชน  , งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
๑ โครงการบริหารจัดการ

ขยะพื้นที่ต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (ส่วนราชการ) 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การกระบวนการคัดแยกขยะและจัดการแต่ละ
ประเภท ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ
ทั่วไป เป็นการลดปริมาณขยะในทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
สถานศึกษา สถานที่ราชการ เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ของต าบล
นาค า ซ่ึงจะท าให้เกิดความสุขและความยั่งยืน 
     ๒.๒ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบียบของกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ธนาคารขยะรีไซเคิลต าบลนาค าและเข้า
ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๓ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนสามารถลด
ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริม่ด าเนิน
โครงการ 

จ านวนประชาชน ทั้ง
26 ชุมชน 
 

- ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผลประโยชน์ต่อประชาชนและ
ชุมชน  
     (๑) ประชาชนมีความรู้และทักษะ 
สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม 
     (๒) ชว่ยลดปญัหาปริมาณขยะ 
ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะและปัญหา
เกี่ยวกบัสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่ 
     (๓) ประชาชนมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามระเบยีบกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิลต าบล
นาค า  
ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     (๑) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 
     (๒) ลดการท าลายทรัพยากรดิน
ในพื้นที่จากการก าจัดขยะด้วยวธิีการ
เผา 
     (๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลง
สู่แหล่งทรัพยากรน้ าในพื้นที่ที่เกิดจาก
การชะล้างขยะที่ไม่ได้ก าจัดอย่าง
เหมาะสม 

งาน 
สุขาภิบาล 
ส านักปลัด 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า 

๒๕๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
               ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 แผนงาน เคหะและชุมชน  , งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

๒ โครงการ
ธนาคารขยะ
เทศบาลต าบล
นาค า 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
เขต ทต.นาค า 
 
 

-จัดประชุม
คณะกรรมการ 
-คัดเลือกชุมชน
ต้นแบบ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๘๐  
ของ
ประชาชน
ใน
หมู่บ้านมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนใน
ชุมชน สาม
รถคัดแยก
ขยะได้
ถูกต้อง 

งาน 
สุขาภิบาล 
ส านักปลดั 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔:  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง 
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 13) 
 
 
 
 

๑.เพื่อสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
๒.เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
ฟื้นฟูอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย
ประชาชนในต าบลนาค า 
ทั้ง 26 ชุมชน 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ๘๐   
ของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

๑.ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน 
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.ประชาชนเกิด
ความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากข้ึน 

งาน 
พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลดั 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
๒ โครงการปลูกป่า

ชุมชน 
ในเขตต าบลนาค า 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนใน
การฟืน้ฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์
สร้างจิตส านึก 
๑ ครั้ง 
เป้าหมาย
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนา
ค า 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ประชาชนไดร้ับ
ความการ
บ ารุงรักษาดิน 
โดยการใช้ปุ๋ยพืช
สด 

งาน 
พัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รักษ์
แผ่นดิน 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์
สร้างจิตส านึก 
๑ ครั้ง 
เป้าหมาย
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนา
ค า 
 

 - 20,000 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

งาน 
พัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดัฯ 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๕๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

4 โครงการขุดลอกล า
ห้วยเพื่อการเกษตร
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลนาค า  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า
ที่ตื่นเขินให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ เช่นหนองหว้า
,สระหลวง,ขุดลอกฝายบา้น,ขุดลอกห้วย
คุมมุม,หนองไผ่ ,หนองแวง,หนองขาม,
หนองปิง ฯลฯ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ร้อยละ๘๐ 
ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดทั้งปี 

ประชา 
ชนมีน้ าใช้
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

5 โครงการขุดสระน้ า
สาธารณะเพื่อ
การเกษตรในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า
ที่ตื่นเขินให้สามารถเก็บ
กักน้ าได้ปรมิาณมาก 

ขุดสระน้ าสาธารณะ ในเขตพืน้ท่ีต าบล
นาค า 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมีน้ า
ใช้ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 

 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพือ่การเกษตร ภายในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 

 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที่
ต าบลนาค า 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ตลอดป ี
 
 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่ออุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับ 
การอุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานพร้อมระบบท่อ
ภายในเขตพื้นท่ีต าบลนาค า 
     
 
         (ส่วนราชการ) 

 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 
ตลอดป ี

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๑๐๐ ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร

ตลอดทปี 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

กองช่าง 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๓  :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

8 โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (จากบ่อบาดาล) 
 
เสนอโดยประชาคม 
(ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง  
บ้านหนองแวงใหม่ หมู่13) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี
 
 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค ตลอด
ปี 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ 
การอุปโภค 
บริโภค 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  (งานรับเรื่องราวร้องทุกข์)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
๑ โครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้

ทางวินัย ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ต าบลนาค า 
      (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้
เสรมิสร้างความรู้
ทางด้านวินัย พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลนาค า 

จัดอบรม ให้ความรู้ทางด้านวินัย 
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  ๑ ครั้ง  

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง มี

ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย 

พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง มี
ความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย 

งานรับ
เรื่องราวร้อง

ทุกข ์
ส านักปลดัฯ 

2 โครงศูนย์ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ส าหรับประชาชน 

จัดฝึกอบรมกฎหมาย 
เบื้องต้นที่จ าเป็นใน 
ชีวิตประจ าวันให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลต าบลนาค า 
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาลต าบล
นาค าและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต้น 

งานรับ
เรื่องราวร้อง

ทุกข ์
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

- จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 
-จัดการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริม/สนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือในการ
เลือกตั้งต่างๆตามที่ กกต. 
ร้องขอ 

 - 
 

7๐๐,๐๐๐ 
 

700,000 
 

7๐๐,๐๐๐ 
 

700,000 ร้อยละ ๘๐ 
 ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจระบบ

ประชาธิปไตย 
 
 

ประชาชนรู้หน้าที่
พลเมืองที่ดี หน้าที่ท่ี
ต้องไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง รู้ระบบระ
ชาธิปไตย 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป (งานการเจ้าหน้าท่ี) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
4 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลนา
ค า  
 
 
      (ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างวิสยัทัศน์ในการบริหาร
ท้องถิ่นรองรับ 
การเปลีย่นแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดอบรม
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 
๑ ครั้ง 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 8๐บุคลากร
ของเทศบาลต าบลนา
ค ามีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตริาชการ 

บุคลากรของเทศบาล
ต าบลนาค ามีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิราชการ 

งาน 
การ

เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรับ บุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 (ส่วนราชการ) 
 
        

เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการ
และป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล 

จัดอบรม
จ านวน ๑ รุ่น 
รุ่นละ ๕๐ คน 
 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 8๐ จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการฯมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการท างานมากขึ้น
เพื่อประสิทธิภาพสูงสดุใน
การให้บริการประชาชน 

งาน 
การ

เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป (งานการเจ้าหน้าท่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

6 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน 
การ
ปฏิบัติงาน
ราชการ 
และการ
ให้บริการ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมศึกษา
ดูงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
เทศบาลต าบลนา
ค า 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 บุคคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่ไดไ้ปศึกษาดูงาน และน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการในองค์กรตนเอง ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อการให้บริการประชาชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน
ราชการ 
และการ
ให้บริการ
ประชาชน 
เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

งาน 
การ

เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ตามภารกิจของ
เทศบาลต าบล
นาค า 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นค่าจ้างการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลนาค า 

จ้างบุคคลเพื่อด าเนิน
ปฏิบัติงานภารกิจของ
เทศบาลต าบลนาค า  
 

- ๑,๑๙๖,๔๐๐ ๑,๑๙๖,๔๐๐ ๑,๑๙๖,๔๐๐ ๑,๑๙๖,๔๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
ที่มารับบริการ มีความพึง
พอใจ และประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

-งานบริหาร
ทั่วไป 
-งานแผนสถิติ
และวิชาการ 
-งาน
บริหารงาน
คลัง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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8 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ 
ส านักปลดัฯ 

 (ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
และการบริการ
ประชาชน 

-จัดหาวัสดุอุปกรณค์รุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัตริาชการอาทิ
เช่น สมุดปากกา ดินสอ
,คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะเกา้อี้ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

       - ๕๐๐,๐๐๐ ๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7000,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกต่อการ
ให้บริการ และ
เทศบาลมเีครื่อใช้ที่มี
ประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งาน 

ส านักปลดั 

9 โครงการประยุกต์ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในงานสารบรรณ 

๑.เพื่อให้การบริหาร
จัดการหนังสือราชการ
มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานในการจัดการ
หนังสือ 
๒.เพื่อให้การสืบค้นและ
ค้นคืนเอกสาร สะดวก
รวดเร็ว สามารถ
ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของหนังสือได้
ทันที 
๓.เพื่อลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
4.เพื่อลดข้ันตอนการใช้
กระดาษและพื้นที่ในการ
จัดเก็บหนังสือ 

ประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
งานสารบรรณให้เกิดความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย 
เหมาะสม  เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นประโยชนส์ูงสดุ
ต่อประชาชน 

- ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ การบริหาร
จัดการหนังสือ

ราชการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ

80 ตาม
มาตรฐานในการ
จัดการหนังสือ  

๑.การบริหารจัดการ
หนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานในการ
จัดการหนังสือ 
2.สามารถสืบค้น
เอกสารไดร้วดเร็วขึ้น 
3.ลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
4.ลดการใช้กระดาษ
และพื้นที่ในการ
จัดเก็บหนังสือ 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงา
น 
ที่

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
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10 โครงการต่ออายุโดเมนช่ือ
เว็บไซต์และบริการพื้นที่
เว็บโฮสติ้ง เทศบาลต าบล
นาค า อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น  

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ของ
เทศบาลต าบลนาค า 
๒.เพื่อรองรับกับการพัฒนา
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลนา
ค า 
๓.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐ (Government 
Website Standard) 
๔.เพื่อลดปัญหาพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมลูเว๊ปไซต์ที่ไม่
เพียงพอ 

เทศบาลต าบล
นาค า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

๑.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลนาค าส าเร็จตามเป้าหมายและเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
2.สามารถพัฒนาเว๊บไซต์ของเทศบาลต าบล
นาค าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้
ประโยชน์จากเว๊บไซต์ได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ 
3.เว๊บไซต์ของเทศบาลต าบลนาค าได้
มาตรฐานเว๊บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard) 
4.พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว๊บไซต์เพียงพอ
และสามารถรองรับงานได้ในระยะยาว 

ส านัก
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

11 โครงการซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
       (ส่วนราชการ) 
 
 

เพื่อซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของ เทศบาลต าบลนา
ค า 

ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ 
ทต.นาค า ท่ีเป็น
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิงก่อสร้าง 
ฯลฯ ให้คงอยู่ใน
สภาพด ี
และสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 ครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
อยู่ในสภาพดี 
และสามารถ
ใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประชาชนมี
ความสะดวก
ต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาล
ต าบลนาค า 

งาน
บริหาร
ทั่วไป
ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 
 

2565 
12 โครงการปรับปรุง

อาคารส านักงานใน
พื้นที่บริเวณเทศบาล
ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

-ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
-ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมของ
เทศบาลต าบลนาค า รวมไปถึง
ห้องน้ าห้องส้วมที่ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

         - 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐  
ประชาชนผู้
มารับบริการ
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ความสะดวกต่อ
การให้บริการ
ของเทศบาล
ต าบลนาค า 

งานบริหาร
ทั่วไป 
ส านักปลดั 

๑3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในบริเวณพื้นท่ี
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลนาค า 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 ร้อยละ ๘๐  
ประชาชนผู้
มารับบริการ
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ความสะดวกต่อ
การให้บริการ
ของเทศบาล
ต าบลนาค า 

งานบริหาร
ทั่วไปส านัก
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ที่  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๑4 
 

โครงการซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานในพ้ืนท่ีบริเวณ
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

-ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน 
-ซ่อมแซมห้องน้ า 
ห้องส้วมของ
เทศบาลต าบลนา
ค า รวมไปถึง
ห้องน้ าห้องส้วม
ที่ใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

500,000 ร้อยละ ๘๐  
ประชาชนผู้มารับ
บริการมคีวามพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ต าบลนาค า 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑5 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานพร้อม
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายใน
บริเวณเทศบาลต าบลนา
ค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ 
และการบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างอาคาร
พร้อมสิ่งก่อสรา้ง
อื่นๆ 
-โรงจอดรถของผู้
มารับริการกับ
ทางเทศบาล 
- ห้องน้ า  
-ฯลฯ 

        - 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

10,000,000 ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ พึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกต่อ
การ
ให้บริการ
ของเทศบาล
ต าบลนาค า 

ส านักปลัด 

16 โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถประกอบ
อาคาร 

 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างอาคาร  
โรงจอดรถของผู้
มารับริการ 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ พึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกต่อ
การ
ให้บริการ
ของเทศบาล
ต าบล 
นาค า 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการ
บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ปรับปรุง
ห้องน้ า
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลนาค า
ให้ได้
มาตรฐาน
และรองรับ
การใช้งาน
ของผู้พิการ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนผู้
มารับ
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความสะดวกต่อการรบั
บริการ   

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หนว่ยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 
 
 

เพื่อรองรับการ
บริการประชาชนให้
มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ปรับปรุงอาคารห้อง
ประชุมเทศบาล
ต าบลนาค า  และ
ห้องน้ าส าหรับห้อง
ประชุมเทศบาล
ต าบลนาค า 

 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความสะดวกต่อ
การรับบริการ   

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
๑9 โครงการจดัท า

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบล
นาค า 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 
 
 

  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมระดับ
ต าบล,ระดับชุมชน 
เพื่อจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนา,เพิ่มเติม,แกไ้ข,
เปลี่ยนแปลงแผน จ านวน  
-จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนา 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุน 
-จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-เพิ่มเติม ปรับปรุง 
ทบทวนแผน 
 

- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

60,000 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จ านวนรายชื่อสัดส่วน
ประชาคมมี ส่วนร่วมในกา
บริหารงานของ เทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 
 

งาน 
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
20 โครงการจดัท า

แผนด าเนินงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ส่วนราชการ) 

เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณของเทศบาล
ต าบลนาค า 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท าแผน
ด าเนินงาน 
-จัดท ารูปเล่มรา่งแผน
ด าเนินงาน 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนา 
-ประกาศใช้แผน
ด าเนินงาน 
 

- 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

10,000 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป การ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลนาค า เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

เทศบาลต าบลนา
ค ามีแผน
ด าเนินงานใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

งาน 
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

21 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 

(ส่วนราชการ) 
 
 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และสร้างความโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้

ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน 
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาล 
ต าบลนาค า 
ปีละ 1  ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุก
ปี 
 
 

- 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

40,000 ร้อยละ 8๐ 
ของโครงการทั้งหมดที่
เทศบาลได้ด าเนินงาน 
สามารถตรวจสอบได ้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เกิด 
ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง 
องค์กรภาครัฐ
กับชุมชน 

งาน 
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

22 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลนาค า 

ด าเนินการ
พัฒนาระบบ
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100ที่
เพิ่มขึ้นของรายได้
ภาษีจัดเกบ็เอง 

การจัดเก็บรายได้
เพิ่มสูงขึ้นและ
ครบถ้วนจาก
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

กองคลัง 

23 โครงการฝึกอบรมความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่
ประชาชนควรรู้ 
 
(ส่วนราชการ) 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก ่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาค า ในบทบาทและหนา้ที ่
ในการเสียภาษ ี

จัดอบรม
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนา
ค า จ านวน 1 รุ่น 
ชุมชนละ5คน 
รวม130คน 

 -  50,0000  50,000   50,000  50,000  ร้อยละ100 
จ านวนผู้เข้ารว่ม
อบรม มีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย
ภาษีที่ประชาชน 
ควรรู้ 
 

ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
กฎหมายภาษีที่
ประชาชนควรรู้ 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๗๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

24 โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบตัิ
ราชการของงานคลัง เทศบาล
ต าบลนาค า 

จ้างบุคคลเพื่อ
ด าเนิน
ปฏิบัติงาน
ภารกิจของงาน
บริหารงานคลัง 

      -  500,000   500,000  500,000   500,000.00  ร้อยละ 
100 
ของ
ประชาชน
ที่มา 

ประชาชนไดร้ับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 

25 โครงการจ้างเหมาบริการ
ตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาขับ
รถยนต ์
ส่วนกลางของงานบริหารงาน
คลังเทศบาลต าบลนาค า 

จ้างบุคคลเพื่อ
ขับรถยนต์
ส่วนกลาง 
ของงาน
บริหารงานคลัง 
เทศบาลต าบล
นาค า 

     - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ที่มา 
ขอรับบริการ 
มีความ 
พึงพอใจและ
ประชาชน 
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
บริการ 
อย่างทั่วถึง 
 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

26 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติราชการของงาน
บริหารงานคลัง 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานราชการและ 
การบริการประชาชน 

- จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ที ่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
อาทิเช่น 
สมุด ปากกา  
ดินสอ 
คอมพิวเตอร ์
ตู้เก็บเอกสาร 
โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องปรับ 
อากาศ 
เครื่องโทรศัพท ์
เครื่องโทรสาร 
ฯลฯ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
100 
ของ
ประชาชน
ที่มา 
ขอรับ
บริการ มี
ความ 
พึงพอใจ
และ
ประชาชน 
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายต่อการเข้า
รับการ 
ใช้บริการและ
เทศบาลม ี
เครื่องมือ 
เครื่องใช้
ส านักงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

27 โครงการปรับปรุง 
 บ ารุงซ่อมแซม 
ทรัพย์สินของงาน
บริหารงานคลัง  
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม 
ทรัพย์สินของงานบริหารงาน
คลัง 
เทศบาลต าบลนาค า 

ปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ของงานบริหารงาน
คลัง ที่เป็น 
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาคาร
ส านักงาน 
ฯลฯ ให้คงอยู่ใน
สภาพดีและ
สามารถใช้ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ 
สิ่งก่อสร้าง 
อาคาร
ส านักงาน 
อยู่ในสภาพดี
และสามารถ 
ใช้งานได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความ
สะดวก 
ต่อการรับบริการ
ของ 
เทศบาลต าบลนา
ค า 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี 2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
2565 

28 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน 
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย 
ต่อประชาชนผู้เข้ามาตดิต่อ 
ราชการ 

- ปรับปรุง
อาคารส านักงาน 
 - ปรับปรุง
ห้องน้ า ห้องส้วม 
ของ 
เทศบาลต าบล
นาค า 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
 - ปรับปรุง
อาคาร
ส านักงาน 
 - ปรับปรุง
ห้องน้ า หอ้ง
ส้วม  
ของเทศบาล
ต าบลนาค า 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ต่อการให้บริการ
ของ 
เทศบาลต าบล
นาค า 

กองคลัง 

29 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ในบริเวณหน้าอาคาร
ส านักงาน 
เทศบาลต าบลนาค า 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
บริเวณ 
หน้าอาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบลนาค า 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในบริเวณ
หน้าอาคาร 
ส านักงาน 
เทศบาลต าบล
นาค า 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
100 
ประชาชนผู้
มารับบริการ
ม ี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ต่อการให้บริการ
ของ 
เทศบาลต าบล
นาค า 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารงานคลัง) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

30 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็ป 
ใช้ในงานบริหารงานคลัง 
เทศบาลต าบลนาค า 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็ป 
ใช้ในงานบริหารงานคลัง 
เทศบาลต าบลนาค า 

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขับเคลื่อน  
2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็ป ใช้ในงาน 
บริหารงานคลัง 
เทศบาลต าบลนาค า 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนผู้มา
รับบริการม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก 
ต่อการให้บริการ
ของ 
เทศบาลต าบลนา
ค า 

กองคลัง 

31 โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 
และระบบ LAN  
ภายในส านกังาน 
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
และระบบ LAN ภายใน
ส านักงาน 
เทศบาลต าบลนาค า 

ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 
และระบบ LAN 
ภายในส านกังาน 
เทศบาลต าบลนาค า 
เพื่อทันสมัยและ 
มีความคล่องตัวใน
การใช้งานบนระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เช่น ระบบ e-LAAS 
ระบบ e-gp  ระบบ 
e plan และระบบ 
Info ฯลฯ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนผู้มา
รับบริการม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก 
ต่อการให้บริการ
ของ 
เทศบาลต าบลนา
ค า 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

๑ โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ตามภารกิจของ
เทศบาลต าบล
นาค า 
 
(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ
ด าเนินปฏิบตัิงานภารกิจของ
เทศบาลต าบล 
นาค า 
 (งานป้องกันฯ)   
 

       - ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 540,000 ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนท่ีมา
รับบริการ มีความพึงพอใจ 
และประชาชนไดร้ับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการอย่างทัว่ถึง 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
2561 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 
 
        (ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณัฑ์
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
อาทิเช่น ,
คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้ 
เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 การปฏิบัติ
หน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
และประชาชน
ผู้มารบับริการ
มีความพึง
พอใจ 

 

เทศบาล
มี
เครื่องใช้
ที่มี
ประสิทธิ
ภาพ
พร้อมใช้
งาน 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

    ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

๑ โครงการจ้างเหมาบริการ 
ตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเพื่อ
ด าเนินปฏิบตัิงาน
ภารกิจ ของกอง
การศึกษา 
เทศบาลต าบล 
นาค า   

- ๔๗๘,๘๐๐ ๔๗๘,๘๐๐ ๔๗๘,๘๐๐ 478,800 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ มี
ความพึง
พอใจ และ
ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาช
นได้รับ
บริการ
อย่าง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๖  :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
2561 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
2565 

๒ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษา 
 
  (ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครภุัณฑ์ท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัตริาชการ
อาทิเช่น,คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะเกา้อี้ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

200,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

เทศบาลมเีครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้
งาน ในการบริการ
ประชาชนด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กอง
การศึกษา  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า 

๒๘๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการจ้างเหมา
บริการตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาเพื่อ
ด าเนินปฏิบตัิงาน
ภารกิจของ
เทศบาลต าบลนา
ค า   
 

- ๒๑๓,๖๐๐ ๒๑๓,๖๐๐ ๒๑๓,๖๐๐ 213,600 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ มี
ความพึง
พอใจ และ
ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ได้รับ
บริการ
อย่างทั่วถึง 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ 
กองช่าง 
 
 
 
 
 

 (ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ 
และการบริการ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณัฑ์
ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
อาทิเช่น สมุด
ปากกา ดินสอ
,คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ
เก้าอี้ 
เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 การปฏิบัติ
หน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
และประชาชน
ผู้มารบับริการ
มีความพึง
พอใจ 

 

เทศบาลมี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภา
พพร้อมใช้
งาน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี  2  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 
ที่

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
2565 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการตามภารกิจของ
เทศบาลตาํบลนาคาํ 
 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นค่าจ้างการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาํบลนาคาํ 

จ้างบุคคลเพื่อ
ดําเนินปฏิบตัิงาน
ภารกิจของ
เทศบาลตาํบลนา
คํา  
 

- ๔๘๖,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ ¤ ๔๘๖,๐๐๐  486,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของประชาชน
ที่มารับบริการ 
มีความพึง
พอใจ และ
ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ได้รับ
บริการ
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

            
 
 
 
 
 

ผ0๒/๑ 
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๒ :กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
แผนงำน :อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  
แยกบ้ำนค ำน้อย - บ้ำนกุด
กระหนวน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  
แยกบ้ำนค ำน้อย – 
บ้ำนกุดกระหนวน 
จ ำนวน 1 สำย 

- - 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ควำม

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่ำง 

๒ โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง แยก  
ทช.ขก.5033 - แยกทช. 
ขก.4049 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง แยก  
ทช.ขก.5033 - 
แยกทช. ขก.4049 
จ ำนวน 1 สำย 

- - 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ร้อยละ 

100ของผู้
สัญจรมี
ควำม

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๒ :กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
แผนงำน :อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 
แยก ทช.ขก.5033 - บ้ำน
โนนศิลำ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง  
แยกบ้ำนค ำน้อย – 
บ้ำนกุดกระหนวน 
จ ำนวน 1 สำย 

- - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

และปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 
บ้ำนนำค ำ - บ้ำนหนองขำม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง แยก  
ทช.ขก.5033 - 
แยกทช. ขก.4049 
จ ำนวน 1 สำย 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100

ของผู้สัญจรมี
ควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

และปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๔:กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ๒ :กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
แผนงำน :อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
5 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 
แยก ทช.ขก.4049 – บ้ำน
สัมพันธ์ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 
แยก ทช.ขก.4049 
– บ้ำนสัมพันธ ์
จ ำนวน 1 สำย 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

7,00,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 100

ของผู้สัญจร
มีควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกใน

การเดินทาง

สัญจรและ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

  

                                                   บัญชีสรุป ผ.๐๒/1 (โครงการเกนิศักยภาพ) 
    

 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.2564 

 
ปี พ.ศ.2565 

 
          รวม5ป ี

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

  
 

                  
    

  
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป - - - - -  - - - - - - -   

  
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน - - - - - - - - - - - -   

  
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ - - - - - - - - - - - -   

  
1.4 แผนงำนสำธำรณสุข - - - - - - - - - - - -   

  
1.5 แผนสังคมสงเครำะห์ - - - - - - - - - - - -   

  
1.6 แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -   

  
1.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -   

  
1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร - - - - -          

  
1.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - 5 35,300,000 5 35,300,000 5 35,300,000 5 35,300,000 15 105,000,000 

  
1.10 แผนงำนกำรเกษตร - - - - - - - - - - - - - - 

  
1.11 แผนงำนกำรพำณิชย์ - - - - - - - - - - - - - - 

  
1.12 แผนงำนงบกลำง - - - - - - - - - - - - - - 

                                             รวม - - - - 5 35,300,000 5 35,300,000 5 35,300,000 5 35,300,000 
 

15 
 

105,000,000 

 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 

     ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
๑ แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็กส าหรับใช้
ในการท างานให้เกิดความ
สะดวก เหมาะสม  
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพ 
จ านวน ๑  ตู ้

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ส านกั
งบประมาณ  ธันวาคม  2561 
หน้า  

- - 5,500 - - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดัฯ 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
และการปฏิบัตริาชการของ
ส านักปลดัเทศบาล จ านวน 
๒๐ ตัว 

จัดซื้อโตะ๊พับอเนกประสงค์  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) โต๊ะพับหนา้ขาวเงา 
2) โครงขาเหล็ก 
ก าหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบนั  
เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ทีไ่มไ่ด้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 

-        - 30,000 - - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
3 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

วัสด ุ วัสดุ
ส านักงาน 

เพือ่จัดหาเก้าอ้ีพลาสติก 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
และการปฏิบัตริาชการของ
ส านักปลดัเทศบาล รวมถึง
ประชาชนมีความสะดวกต่อ
การรับบริการ  และ
เทศบาลมเีครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน จ านวน 200 
ตัว 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นเก้าอี้พลาสติก มีพนัก พิง 
ไม่มเีท้าแขน 
ก าหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบนั  
เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ทีไ่มไ่ด้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 

- - 50,000 - - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอี้เกา้อี้จัด
เลี้ยง ห้องประชุม  เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัตริาชการของ
ส านักปลดัเทศบาลจ านวน 
50ตัว 

จัดซื้อเก้าอี้เก้าอี้จัดเลี้ยง หอ้งประชุม โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) พนักพิงและที่นั่งเป็นโครงไม้อัดบุ
ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ 
2) ขาและพนักพิงโครงเหล็ก ปลายขามี
พลาสติกแข็ง กันลื่นและปอ้งกันรอยขีด
ข่วนบนพื้นผวิ 
ก าหนดราคาตามท้องตลาดปัจจบุัน  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - 50,000 - - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๒๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
5 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเต็นท์ผ้าใบ  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัตริาชการของ
ส านักปลดัเทศบาล 
ประชาชนมีความสะดวกต่อ
การรับบริการ  และ
เทศบาลมเีครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 
จ านวน 4 หลัง 

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) โครงหลังคาเหล็กทรงโค้ง หรือ
ทรงจั่ว 
2) หลังคาเป็นผ้าใบ 
ก าหนดราคาตามท้องตลาดปัจจุบนั  
เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ทีไ่มไ่ด้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 

- - 120,000 - - งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 

2565 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบท่ี ๑ ราคา ๑๘,๐๐๐
บาท ) ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
สะดวก ทันสมัย เหมาะสม  
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบที ่๑ ราคา 
๑๘,๐๐๐บาท ) ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมยั เหมาะสม  
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด 
A4  อัตโนมัต ิ(Auto Document 
Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น  
-สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบ
อัตโนมัติ 
-มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A๔  ได้
ไม่น้อยกวา่ ๒๐ ppm 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษขนาด A๔ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (interface)แบบ USB 
๒.๐ หรือ ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

- -  ๑๘,๐๐๐ - - งานบริหาร
ทั่วไป 
ส านัก 
ปลัด 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
7 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล จ านวน 7
เครื่อง เครื่องละ 5,800
บาท รวม 40,600 บาท 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า  1kVA  (600 Watts) 
2)  สามารถส ารองไฟฟ้าไดม้ไม่
น้อยกว่า  15  นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  
2562  หน้าท่ี  22 

- - 40,600 - - 1.งานบริหาร
ทั่วไป  
2.งานธุรการ 
3.งานการ
เจ้าหน้าท่ี 2 
เครื่อง 
4.การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
5.งานสังคม
สงเคราะห ์
6.งานรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข ์
7.งาน
สุขาภิบาล 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็กแบบ 2 
บาน  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ส านกั
งบประมาณ  ธันวาคม  2561 

- - 5,500 - - งานการ
เจ้าหน้าที ่



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
9 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ้หล็กแบบ 2 
บาน  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ส านกั
งบประมาณ  ธันวาคม  2561 

- - 5,500 - - งาน
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดั 

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า  1kVA  (600 Watts) 
2)  สามารถส ารองไฟฟ้าไดม้ไม่
น้อยกว่า  15  นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  
2562  หน้าท่ี  22 

- - 5,800 - - งาน
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดั 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
11 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน
ครัว  

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 
5 คิวปิก จ านวน  1 
เครื่อง เพื่อใช้ในงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
บริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการช าระภาษ ี

ตู้เย็น 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์  

- - 6,500 - - กองคลัง 

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเปิดกระจก 5 
ช้ัน สีเทาขาว ใช้ในงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
บริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการช าระภาษ ี
และเพื่อให้การจัดเก็บ
เอกสารทางราชการเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ 7,900บาท - - 15,800 - - กองคลัง 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
13 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
2,400 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 2,400 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 28,000 - - กองคลัง 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอก
ควันเพ่ือใช้ในการป้องกัน 
ก าจัดแมลงซึ่งเป็นพาหนะ
น าโรค เช่น ยุงลายแมลง 
เป็นต้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการประชาชนและ
ปฏิบัติราชการของส านัก
ปลัด 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.ปรมิาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลติรต่อช่ัวโมง 
2.ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3.ก าลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า คุณสมบตัิตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑส์ านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หนา้ 
37 

- - 59,000 - - งาน
สุขาภิบาล 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
15 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส ารวจ 
จัดซื้อกล้องวัดมมุ  
จ านวน 1 เครื่อง 
ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา 
-กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง 
-ก าลังขยาย 30เท่า 
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า40
มิลลิเมตร 
-ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ100เมตร ไม่น้อยกว่า
2.30เมตร หรือ1องศา20ลิปดา 
-ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน2เมตร 
-ค่าตัวคูณคงที่ 100 
-ค่าตัวบวกคงที่0 
-เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 
พิลิปดา แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid 
Crystal Display) 
-แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
-ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy)ไม่เกิน 5 พิลิปดา
ความไวของระดับฟองกลม10ลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
-ความไวของระดับฟองยาว40พิลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
-สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมด่ิง 
-มีแบตเตอรี่ติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ 
-ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
-อุปกรณ์ประกอบ 
 -ขากล้องเลื่อนข้ึนลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย1ชุด 

 -มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง 

 - มีฝาครอบเลนส ์
ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ 
-มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 
หมายเหตุ:การพิจารณาค่าความไว พิจาณาจากตัวเลขซึ่งมีค่า
น้อยยิ่งดี 

 

- - 97,000 - - กองช่าง 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
16 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส ารวจ 
-เป็นเครื่องมือวัดระยะ

ชนิดเดินตามสามารถวัด
ระยะได้ถึง10กิโลเมตร 
-ระบบแสดงระยะ
สามารถเซตศูนย์ได้ที่
มิเตอร์ 
-การวัดระยะสามารถท า
ได้ทั้งระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง 
-ตัวล้อวัดระยะมีระบบ
เบรกควบคุมที่มือจับและ
มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุด
นิ่ง 
-ตัวเครื่องสามารถพับคร่ึง
ได้สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย 
-เส้นผ่าศูนย์กลางของวง
ล้อมีขนาดไม่เล็กกวา่ 
300 มิลลิเมตร 
 

จัดซื้อเครื่องมือวดัระยะทางชนิดเดินตาม
จ านวน ๑ เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์
 

- - 5,500 - - กองช่าง 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

2565 
17 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อประชาชน 

เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในงานส ารวจ
ถนน ส าหรับงานกองช่าง จ านวน 3 
เครื่อง เครื่องละ 11,880บาท ขนาด
ก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง 
เหล็กพับ 

- - 12,000 - - กองช่าง 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๓๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

  

                                                           บัญชีครุภัณฑ์ ( ผ.๐๓) 
    

       

 

 
ปี พ.ศ. 2561 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ.2564 

 
ปี พ.ศ.2565 

 
               รวม5ป ี

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
                   

    

 

1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - 13  381,200  - - - - - - 13  381,200  

  
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -  - -  - - - - - -  - -  

  
3 แผนงานการศึกษา - - - -  - -  - - - - - -     

  
4 แผนงานสาธารณสุข - - - -  1 59,000  - - - - - -  1 59,000  

  
5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - -  - - - - - - - -  

  
6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 3  114,500  - - - - - - 3  114,500  

  
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - - - 

  
8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - - - - - - 

  
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - - - 

  
10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - - - 

  
11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - - - 

  

12 แผนงานงบกลาง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

- - - - - - - - 
       

                                     รวม - -   17 554,700 - - - - - - 17 554,700  

 



๓๐๙ 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



๓๑๐ 
 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 
 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 



๓๑๒ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



๓๑๓ 
 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผล
โครงการ 



๓๑๕ 
 

 
 

 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  



๓๑๖ 
 

 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 
 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 
 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว

เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี

คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



๓๑๗ 
 

 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๓๑๘ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

 
 

 
 

4.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/


๓๒๐ 
 

 
 

 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
     

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

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



๓๐๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

   ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
                        เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

            ……………..........................………………. 
เนื่องด้วย เทศบาลต าบลนาค า ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในวันประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)   วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า และนายกเทศมนตรี
ต าบลนาค า ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ  วันศุกร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
ต าบลนาค าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลนาค า  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลนาค า  ณ  ที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลนาค า  ต าบลนาค า อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๐๖๐๙๕  

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 

      (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 



 


