
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) 

 
เทศบาลต าบลนาค า 

 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดฯ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓ ๐๖๐๙๕ 



ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีส่วนร่วมของ
ประชาคม  โดยการน าเสนอปัญหา  แนวทางการแก้ไขและความจ าเป็นของทุกคนอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดในการจะน าเสนอ
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางท่ีมุ่งหวังทุก
ประการ 

 คณะท างานสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ได้
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก าหนดรายละเอียด
การด าเนินการ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาระดับประเทศ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า 

 การด าเนินการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณส่วนราชการ  องค์กรประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน  
และผู้น าท้องถิ่น  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๒)  ฉบับนี้จะสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และหมู่บ้านในพ้ืนที่ให้ได้มากทีสุด  ภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณนี้ 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า   
 

           



สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า            
 ๑.๑ ลักษณะของแผน พัฒนาสามปี        ๑-๔  
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน พัฒนาสามปี      ๕
 ๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผน พัฒนาสามปี       ๕-๗ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผน พัฒนาสามปี      ๘
  
   
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
 ๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)   ๙-๑๓ 
 ๒.๒  การประเมินผล ผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    ๑๔ 
 ๒.๓  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ     ๑๕-๑๗ 
 
ส่วนที  ๓  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ๓.๑ แนวทางการปฏิบัติหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา              ๑๘-๒๓ 
 - วิสัยทัศน์  (Vision)           
 - พันธกิจ  (Mission)           
 - เป้าประสงค์           
 - จุดมุ่งหมาย           
 - กลยุทธ์           
 - ยุทศาสตร์           
 - แนวทางการพัฒนา  
  ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
  ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ (คสช) ระดับประเทศ    ๒๓  
  ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ      ๒๓-๒๔ 
  ก.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)(ฉบับทบทวนใหม่)
            ๒๔ -๒๘ 
  ข.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ในเขตจงัหวัดขอนแก่นประจ าป ี๒๕ ๖๐-๒๕๖๒     ๒๘ -๓๑ 
  ค.  นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ )    ๓๒-๓๔  
  ง.  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล        ๓๔-๓๕ 



        
 

 สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า   
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     ๓๖-๓๘ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     ๓๘-๓๙ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน    ๓๙-๔๐ 
  - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   ๔๐-๔๑ 
    เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน       
  - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล    ๔๑ 
 
 ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา     
 - รายละเอียดโครงการพัฒนา(ผ.๐๑)             ๔๒-๑๓๑  
 - บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผ.๐๒)                    ๑๓๒
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ.๐๓)                       ๑๓๓-๑๔๑
         
 ส่วนที่ ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล  
  ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          ๑๔๒ 
  ๔.๒ ระเบียบ วิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล         ๑๔๒-๑๔๗
          
 ภาคผนวก  

๑. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การประเมินคุณภาพของแผน 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน 
๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑ 
 

ส่วนที๑่ 
บทน า 

 
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ และ ๑๗  ได้บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว   ยังมีอ านาจหน้าที่ในการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

กระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาองค์กรเอง  โดยให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย     การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา  ซึ่งหมายความถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และแผนพัฒนาสามปี 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนระยะยาว  โดยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ  และแผนชุมชน 
 ๒. แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี    โดยเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และมีความต่อเนื่องสามปีและเป็นแผนก้าวหน้า  ซึ่งจะ
น าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

แผนพัฒนาสามปี        จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  ดังนั้นในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  โดยค านึงถึงสถานะ
คลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง  และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไป
ปฏิบัติก่อน   โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น  ๓    ประเภท   คือ 

(๑) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
(๒)โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการตามท่ีมี 

ระเบียบ     กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
(๓) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๒ 
 

 รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  จะต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย  

การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๖  และอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘      กระทรวงมหาดไทย       จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ที่จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารจังหวัด เป็น
ประธาน  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 (๑) จัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 (๒) ก าหนดขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (๓)บูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดและ

พิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่ 

 (๔) จัดท าบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 (๕) แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอทราบ 

๒.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอโดยประธานกรรมการให้มาจากการคัดเลือก
กันเองของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) พิจารณาบูรณาการโครงการที่ต้องการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมของอ าเภอ 

 (๒) จัดท าบัญชีโครงการที่ประสานแผนเพ่ือบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  

 (๓) แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทราบ 
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ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดย 
๑) ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่   
๒) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  ที่เป็นป๎ญหาความต้องการของประชาชนจากการเวทีประชาคม

ท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา   
การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการ  และต้องมีประชาคมเข้าร่วม

ประชุมทุกครั้ง  และมีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม    เพ่ือเป็นการตรวจสอบ      ติดตามและประเมินผล
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  ก าหนดรูปแบบ เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ล งวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  และให้ใช้ตั้งแต่
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑ ) เป็นต้นไป  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 บทที่ ๑ บทน า  
  ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
  ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
  ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
 บทที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ  
  ๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ                                                                                          
 บทที่ ๓ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ๓.๑  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  

- แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา 

- แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- แบบ ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
   ๔.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
   ๔.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
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รูปภาพที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนากับการจัดท างบประมาณประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนด าเนินงานประจ าปี 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.เพ่ือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนพัฒนาในระยะยาว  
 ๒.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขอนแก่นกับส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ๓.เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับต่างๆ  ทั้งในระดับส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น 
 ๔.เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ในแต่ละปี  งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาค า 
 ๕.เพ่ือใช้เป็นแผนงานที่เกิดจากการประสานงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยเน้น
กระบวนการที่ชุมชน  ประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด       
 
๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๑. เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ดังนี้ 
    ๑) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
    ๒) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
 ๒.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จัดท ากรอบยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของตนเอง 
 ๓. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับกรอบยุทธศาสตร์ฯแล้วให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน   มิถุนายน  ก่อนปีงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีข้ันตอน วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ๓.๒ ) เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาสามปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓.๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับป๎ญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
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  ๓.๔ ) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ป๎ญหา 
ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓.๕ ) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๓.๖ ) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 ๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนา
สามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

๕. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธ์ศาสตร์ฯหรือไม่และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับจังหวัด  พร้อมทั้งจัดท า “บัญชีโครงการที่ต้องการประสานแผนและบูรณาการร่วมกันของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล” เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

๖. เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรอง  
พร้อมบัญชีโครงการที่บูรณาการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  และแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ให้พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความ
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์หรือไม่  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าโครงการจากบัญชีโครงการที่บูรณาการของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ไปพิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  
 การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
  การแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้
ด าเนินการตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม  หรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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รูปภาพที่ ๒ แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  

การเตรียมการ 

การรวบรวมแผนงาน/โครงการ 

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ 

จัดท า “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี 

พิจารณา “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี 

อนุมัต ิ

ประกาศใช้ 

รวบรวม/
วิเคราะห์ข้อมูล 

- ส่วนราชการ 
- เวทีประชาคม 

คกก. สนับสนุน
การจัดท า
แผนพัฒนา

เทศบาลต าบลนา
ค า 

คกก. พัฒนา
เทศบาล 

ต าบลนาค า 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลนาค า 
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๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนพัฒนาสามปีที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ภายใต้ศักยภาพ
ของเทศบาลต าบลนาค า  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่ตอบสนองต่อป๎ญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละปี    
และใช้ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค  ตลอดจนการก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
 
 
                                        ********************************* 
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ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

*************** 
การสรุปผลด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาลต าบลนาค า มีองค์ประกอบดังนี้ 

 ๒.๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ๒.๓. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
๒.๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) 

๒.๑.๑  วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ (SWOT)ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ภายในเทศบาลต าบลนาค า 
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม       สามารถที่จะต่อยอดใน

การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพ่ือเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
๒.  สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานค าที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

เช่นปุาไม้ ประเภทปุาเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงท าให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากปุา 
อาหารจากปุาจ าพวกเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพ่ือมาประกอบอาหารเป็น
การลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานค ามีวิว ทิวทัศน์ปุาไม้   โขดหิน  สัตว์ปุา ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ 
เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เอ้ือต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยทิศตะวันตกเป็นที่ดอน
เหมาะแก่การท าไร่ เช่น ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย  ยางพารา ยูคาลิปตัส  และทิศตะวันออกของต าบลมีลักษณะเป็น
ที่ราบลุ่มมีล าห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับลักษณะดินร่วนปนทราย ได้แก่ ข้าว
เหนียว พันธุ์ กข ๖  และข้าวจ้าว พันธุ์ ขาวมะลิ ๑๐๕   เกษตรกรท านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม  

๔. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพท่ีรอรับการพัฒนา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย   

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขป๎ญหา หรือทิศทางเพ่ือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  

๖. มีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ ซึ่งพิจารณาจากแผนอัตราก าลังที่มีครอบคลุม
ทุกต าแหน่งตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
  ๗. มีการประสานงานอื่นๆภายนอกอยู่เป็นประจ า  เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  
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 วิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness) ภายในชุมชนเขตต าบลนาค า 
๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

ไม่เป็นไปตามเปูาที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้ง
ไว้ 

๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้น 
ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งข้ึนประชาชนมีส่วน
ร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหารโครงการ
ผลการด าเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่า
ให้ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณท่ีจัดสรรในเทศบัญญัติแต่ละ
แผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยท่ี
แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ประชาชน การปูองกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เม่ือเปรียบเทียบ
กับป๎จจุบัน  อัตราผู้มีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบป๎ญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลูก
พืชไม่ได้ผลผลิต  หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและปุาไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ าซาก ขาดการ
บ ารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกค้างจาก
ปุ๋ยเคมีท าให้ดินมีความกระด้างส่วนพื้นที่ปุาไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพ่ือเป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร 

๗. มีการอพยพโยกย้ายไปขายแรงงงาน หรือรับจ้าง ไปยังถิ่นอ่ืน มีอัตราค่อนข้างสูง  เนื่องจาก
ว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือท านา ซึ่งมีเพียงปีละ  ๑  ครั้ง ท าให้เกิดป๎ญหาสังคมตามมา เช่น การทิ้งลูกไว้ให้
คนแก่เลี้ยง เด็กเกิดปมด้อย การอบรมดูแลไม่ได้รับอย่างท่ัวถึงและควรจะเป็น ท าให้เด็กติดยาเสพติด  เด็กติดเกม
คอมพิวเตอร์ เด็กทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายและเดือดร้อน แก่ร่างกายและทรัพย์สิน ฯลฯ    

๘. พ้ืนที่ประสบป๎ญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พ้ืนที่การเพาะปลูกจะมีจ านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพ่ือการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแล้งก็ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่จะฟ้ืนตัวจาก
ระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพ่ือการลงทุน 
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๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บปุวย เช่น เดิมมีความ
เชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มีพละก าลังแข็งแรง สามารถท างานได้
มากขึ้น แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บปุวยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุ 

หลักของการตายก่อนวัยของประชาชนในเขตนี้  และโรคที่ก าลังเป็นกันมากอีกอย่างเช่น เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส(Opportunjty) 
  ด้านเศรษฐกิจ  

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมีสหกรณ์การเกษตรส าหรับ  
ขายข้าวเปลือกรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายข้าว 
ด้านเทคโนโลยี 
๑.มีการให้บริการอินเตอร์เนต และสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากหลายเครือข่าย  
ด้านกฎหมาย 
๑.พรบ.กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจที่ถ่าย  
โอนมาให้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ด้านการเมือง 
๑. ผู้น ามีเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศ ท าให้การผลักดันนโยบายมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าร้อย 

   ละ ๗๐ 
ด้านสังคม 
๑. มีกลุ่มอาชีพท่ีสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 
๒. มีการปูองกันป๎ญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ด้านวัฒนธรรม 
๑. มีความเชื่อและประเพณีท่ีดีงาม ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
๒. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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อันตรายภัยคุกคาม(Threat) 
 ด้านเศรษฐกิจ  

๑. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงท าให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ  
โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ 

๒. ราคาน้ ามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพื่อการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น  
ด้านเทคโนโลยี 
๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินก าลังในการซื้อ 
๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ท าให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
ด้านกฎหมาย 
๑.การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  แต่ได้รับการทักท้วงจาก

หน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ ที่ล้าสมัย 
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถท าได้ 

ด้านสังคม 
๑.ป๎ญหาสังคม เช่น ป๎ญหาการพนัน ป๎ญหายาเสพติดป๎ญหาหนี้สินนอกระบบ 
วัฒนธรรม 
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ 
โลกาภิวัฒน์ 
 การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ  

วัฒนธรรมไทย 
๓.๑.๒ ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา     

ป๎ญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถท่ีจะสรุปโดยพิจารณาในป๎ญหา อุปสรรค
ที่ส าคัญ  ดังนี้ 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง  วัฒนธรรมและประเพณีบาง

กิจกรรมถูกมองข้ามท าให้เกิดป๎ญหาทางสังคมตามมา เช่น  ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายในชุมชน 
เป็นต้น 
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ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย  ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งานไม่ได้รับ

การปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน  ชุมชนไม่มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟูาสาธารณะบางจุด 

 
- ระบบการส่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความต้องการ     แหล่งเก็บกักน้ าตาม

ธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้ง       ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ ามาใช้  
และระบบเครื่องสูบน้ าและท่อจ่ายน้ ามีอายุการใช้งานมากมีสภาพช ารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง  

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน    
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ค่อนข้างต่ าไม่มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน  ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไปหา
งานท านอกพ้ืนที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  บางพื้นที่
ยังขาดไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  ส่วนตลาดเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่กว้างและ
ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  - ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  -  ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
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๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)   เป็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา    ๕  

ด้าน  ผลการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คนและสังคม 
 

๕๘ ๗,๕๗๒,๓๘๐ ๔๑ ๕,๓๐๒,๓๘๐ ๓๙ ๓,๘๔๒,๔๘๗.๙๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

๒๐ ๒,๑๕๖,๑๖๑ ๑๙ ๒,๑๔๙,๒๖๑ ๑๙ ๑,๖๗๕,๙๘๗.๒๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
การค้า และการลงทุน 
 

๒ ๙๐,๐๐๐ - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
 

๑ ๔๐,๐๐๐ - - - - 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

๑๖ ๒,๒๖๑,๒๓๙ ๑๔ ๒,๐๒๘,๘๐๐ ๑๔ ๑,๔๓๕,๘๔๙.๘๕ 

รวม ๙๗ ๑๒,๑๑๙,๗๘๐ ๗๔ ๙,๔๘๐,๔๔๑ ๗๒ ๖,๙๕๔,๓๒๕ 
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๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  

มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่างน้อย
หมู่บ้านละ    ๑    กลุ่ม    โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดป๎ญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
 
การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่   การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ    หมู่บ้าน  

การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎร
ในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานใน 
การด าเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดเทศบาลต าบลนาค า   เป็นต้น 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   เพ่ือให้ทุกฝุายตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะ  เช่น  กีฬา  ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไร้ฝุุน ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก  

ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้ง  

ไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการด าเนินการปรับปรุง/ขยายเขตประปา หมู่บ้านหรือการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ า

บริโภค อุปโภคให้เพียงพอ  
 
การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  
มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ ในเขต

พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า   เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม  
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การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
มีการด าเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน า ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าปลาหลาย  และสาธารณสุขอ าเภออุบลรัตน์ 

มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุก 
หมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

 
การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล   คณะผู้บริหาร และ 

สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม        เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ  

การจัดกิจกรรม๕ ส เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่  
ประชาชนที่รับบริการ 
 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อ 

เพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่าง  
ทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  

 
การด าเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่    ๑๑   มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ  
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที๘่ –๑๐    โดยยังคงยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ“คนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนา” รวมทั้ง“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
ทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การทั้งคน  สังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและการเมือง  โดยมีการวิเคราะห์อย่าง  “มีเหตุผล”  และใช้หลัก
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบ
ภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้“ความรอบรู้”  ในการพัฒนาด้านต่างๆ  
ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม
และส านึกใน“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย“ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับป๎จเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ  เพ่ือปูองกันป๎จจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ  และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ      ให้เข้มแข็ง  ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน  

การด าเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 
การน าหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑     แผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายส าคัญของรัฐบาล  โดยยึดแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มาเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายของท้องถิ่น โดย
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบล และป๎ญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาที่
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ซึ่งน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ทั้งนี้  ได้ผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า  เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
และแผนการด าเนินงาน น าไปสู่การปฏิบัติตามล าดับ  เพื่อมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ทุกขั้นตอน  ดังนั้น  
การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น  จึงมีแผนแม่บท และแผนด าเนินงาน รองรับการน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน  
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ส่วนที่  ๓ 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ
ต่างๆ          มาแปลงเป็นวาระในระดับพ้ืนที่โดยแนวคิดในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปีของเทศบาลต าบลนาค า  ยึดหลักการพัฒนาที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดรวมทั้งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ภารกิจถ่ายโอนตามพระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ป๎จจุบัน 
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการและป๎ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาค า  

 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 “ภายในปี    พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒     เทศบาลต าบลนาค า     จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล   ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด้วยผู้บริหารจริงใจกับงานบริการ
ประชาชน และบุคลากรมีคุณภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ” 
 

พันธกิจ(Mission)  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวเทศบาลต าบลนาค า ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาดังนี้ 
๑. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
๔.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
๕. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว 
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๖. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 
ยั่งยืน 
 ๘. การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
๑.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองดี มีความสุข 
๒.เส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

 ๓. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง  
 ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร 
๖. สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน 
๗. ยกระดับการค้า  การลงทุนและการบริการของชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขงและอาเซียน 
๘. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน 
๙. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 

 
 จุดมุ่งหมาย 
๑.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๔. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีถ้วนหน้า 
๕. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
๖. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
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๗.การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
 ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน 

๘. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  ปลอดภัยจาก

 ยาเสพติดและอบายมุข 
๑๐.ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มี

 มูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด 
๑๑. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๑๒. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๓.มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้

 จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
๑๔. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 
๑๕.ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
๑๗. การบริหารด้านการเงิน–  การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
๑๘. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๑๙.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
๒๐.การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒๑.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุข 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานและขยายโอกาส 
๓. สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่อย่างเป็นสุข 
๔. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
๕. เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
๗. ปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๘. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุบัติเหตุทางถนน 
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๙. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอ่ืน ๆ 
๑๐. เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคม ขนส่งในการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

อาเซียน 
๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
๑๒.เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ “OTOP” ชุมชน 
๑๓.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๑๔.อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 
๑๕.อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรน้ า โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๑๖.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
๑๗.สร้างสังคมและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๘.การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสัตว์แบบมีส่วนร่วม 
๑๙.ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒๐. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความสะดวกเป็นธรรม 

๒๑.  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก

 ระดับ 
๓. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๔. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
๕. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง 
๖.พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
๗.  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และ

 สมุนไพร 
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๘.  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
๙.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ โดยมีการ

 วางผังเมือง การปูองกันและควบคุมป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
๑๐. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
๑๑. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ 
๑๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี

 ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๑๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๑๔. ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
๑๕.  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๑๖. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

 และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค่า 
๑๗. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ

 อาชีพ 
๑๘. พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน

 และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๙. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๒๐. พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
๒๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

 ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๒๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
๒๓.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
๒๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๒๕. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 
๒๖.  ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒๗.  ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒๘.   ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๒๙.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  คสช.   (ระดับประเทศ) 

๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

๕) ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 

๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 

๙) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

 

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  

 ๓.กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

 ๔.ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

 ๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

 ๖.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น  

 ๗.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  

 ๘.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

 ๙.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 ๑๐รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ

 พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ

 พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
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 ๑๑ . มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่างๆ หรือกิเลส มีความ

 ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

 ๑๒ . ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

  ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ก. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ ๒๕๖๐ 

วิสัยทัศน์(Vision)  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ  

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ(Mission)  

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 
เป้าประสงค์ 

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
๔. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง และอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

  และอาเซียน  
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร ภาคบริการ และ 
การท่องเที่ยว  

แผนงาน  
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าภาคการเกษตร 
๒. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านปศุสัตว์  
๓.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านประมง 

กลยุทธ์ที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
แผนงาน 
๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs  

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
แผนงาน 
๑. แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
แผนงาน  
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
๒. แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๒. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ ๓: สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
แผนงาน 
๑. แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๒.  แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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๓.  แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๔: อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แผนงาน  
๑.  แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑: อนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้  
ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 
แผนงาน  
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
๑. แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าต้นทุน และเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
๒. แผนงานอนุรักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔: สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 
๑. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๑  :  สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงาน 
๑. แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและด ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
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๒. แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด่านระบบงานยุติธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒: รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
แผนงาน  
๑. แผนงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๒. แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญป๎ญหาความมั่นคง 
๓. แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ป๎ญหาโดยสันติวิธี 
กลยุทธ์ที่ ๓ :  ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
แผนงาน 
๑.แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ :  ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุบัติภัยทางถนน 
แผนงาน  
๑. แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง 
๒. แผนงานขับขี่ปลอดภัย 
๓.  แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลส าคัญ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝูาระวัง 
๒.  แผนงานการปูองกันและบรรเทาป๎ญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
๓. แผนงานด้านการฟ้ืนฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 
กลยุทธ์ที่ ๑:  เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ  

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
แผนงาน 
๑. แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
๒. แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๒๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ :  เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ  
แผนงาน 
๑. แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว 
๓. แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
๔. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ :ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ 
๒. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและ 

  ประเมินผล 
๓. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความเป็นธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ :พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงาน 
๑. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
กลยุทธ์ที่ ๓: เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน 
๑.แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 
วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน 
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๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว 

๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๖. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน   ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและ
เป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
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๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน 
การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 

๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและ
 ปลอดภัย  

๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 

๒.๔ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา

ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทางระบาย การ
ก าจัดของเสีย) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๗  แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชน

ทุกเพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
๓.๕ส่งเสริมและปลูกฝ๎งค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี 
เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ
ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี้ 

 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
และยั่งยืน 

                               ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ า ล าธาร ให้เกิดความอุดม
   สมบูรณ์  
   ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมี
   ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
   ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
   ๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  เช่นโซล่าฟาร์ม 
   ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.ตาม
   ศักยภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร  
   ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย(Food Safety)และสนับสนุน
   การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ  
   ๕.๔สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
   นวัตกรรมในพ้ืนที่  
   ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
   ในระดับปฐมภูมิ  
   ๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
   ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ
   เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ  
   ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนา
   รูปแบบการบริการประชาชน  
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   ๖.๕ เฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่และพัฒนา
   ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 

 ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีวามแก่เด็ก
และเยาวชน 
๗.๒ อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
   ๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
   ๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
   ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
   ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
   ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
   ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
   ประเมิน ผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  
 

ค. นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ )  
นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล 

นาค า    เมื่อวันที่๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๗  โดยมีนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า   ใน  ๕  นโยบายดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     เพื่อก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตเทศบาลต าบลนา
   ค าให้มีความสะดวกและได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านอ่ืนๆให้ประสบความส าเร็จ เช่น 

๑.  ก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง และ 
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   ลูกรังบดอัดและถนนสู่แหล่งเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางระบายน้ า และคลองส่งน้ าเข้าสู่

   พ้ืนที่การเกษตรให้เป็นไปด้วยความสะดวกและทั่วถึง 

๒. ก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  

๓. ก่อสร้างซ่อมแซมขยายเขตบริการน้ าประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 

๔. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ เช่นการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย, การรักษา 

  ความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 

๕.ก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร

  และลดป๎ญหาภัยแล้ง 

นโยบายที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

  ท้องถิ่น เช่น  
๑. ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง  

๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตพืชผลทางการเกษตร 

๓.ส่งเสริมอุดหนุนพัฒนากองทุนหมุนเวียนให้ประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆให้เกิด 

  ประสิทธิภาพจัดหา ก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ  

  ประชาชน 

นโยบายที่ ๓  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชน ทั้งทางด้านจิตใจด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

   สวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เช่น 

๑. การส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. การส่งเสริมให้มีพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้ทั้งบุคลากร  

  ด้านการศึกษา ข้าราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

๓. การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ อนามัย จัดหารถกู้ชีพรับส่งผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลตลอด  ๒๔ 

  ชั่วโมง 

นโยบายที่ ๔  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

   ยั่งยืน เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นเช่น 
๑. สร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืน 
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๒. ประสานความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓. ส่งเสริมการพัฒนาปุาไม้แหล่งต้นน้ าล าธาร ประกาศเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  

๔. บริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ให้ถูกต้องปลอดภัย 

นโยบายที่ ๕ :  การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน

   ของภาครัฐ ให้ส าเร็จตามแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การ
   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น 

๑. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคลในองค์กรของรัฐให้มีขีด  

  ความสามารถในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๒. ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนให้รวดเร็วถูกต้องและท่ัวถึง 

๓. จัดสร้างอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบายในการบริหารและบริการประชาชน 

๔. จัดตั้งและอุดหนุนศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์  

  ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอกับการใช้งานประเพณีและเทศกาลต่างๆ  

๕. จัดระเบียบชุมชนและสังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือร่วมวางแผนและพัฒนา  

  ชุมชนร่วมกัน 

 

ง. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด  
๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา๕๐ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้  

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูล  

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๔) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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มาตรา๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 
 

๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕)การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘)การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙)การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑)การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
(๑๒)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓)การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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(๑๔)การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  

โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕)การผังเมือง 
(๒๖)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗)การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘)การควบคุมอาคาร 
(๒๙)การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐)การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑)กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

ประกาศก าหนด 
 

๔.๕  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า    ประกอบด้วย   

  ๕ ยุทธศาสตร์    ๒๙   แนวทางการพัฒนา      ดังนี้   
วิสัยทัศน์(Vision)  
 “ภายในปี    พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒     เทศบาลต าบลนาค า     จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล   ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด้วยผู้บริหารจริงใจกับงานบริการ
ประชาชน และบุคลากรมีคุณภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
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พันธกิจ 
  ๑ . พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 ๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
  ๔. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข 
๒. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
จุดมุ่งหมาย 
๑.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๔. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีถ้วนหน้า 
๕. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
๖. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุข 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานและขยายโอกาส 
๓. สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่อย่างเป็นสุข 
๔. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
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๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก 
ระดับ 
๓. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๔. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
๕. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง 
๖.พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
๗.  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และ 
สมุนไพร 
๘.  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ 
 ๑.เส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  
 ๒. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง   ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ ปลอดสารเสพติดและอบายมุข  
 

จุดมุ่งหมาย 
๑.การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

 ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน 
๒. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  ปลอดภัยจาก

 ยาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคม ขนส่งในการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

อาเซียน 
๒. เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ปรองดองสมานฉันท์ 
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๓. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการรักษาความปลอภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๔. ปูองกัน  ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๕. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุบัติเหตุทางถนน 
๖. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอ่ืนๆ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ โดยมีการ

 วางผังเมือง การปูองกันและควบคุมป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
๓. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ 
๔. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี

 ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๖. ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
พันธกิจ 
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

 ท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
๑. การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถรองรับการแข่งขัน 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพของด้านการค้า  การลงทุน  และการบริการ 
จุดมุ่งหมาย 
๑.ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิม

ขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด 
๒. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
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กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และ

เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค่า 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ 
๔. พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๖. พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
๑. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน 
จุดมุ่งหมาย 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 
๒. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
กลยุทธ์ 
๑. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 
๒. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรน้ า โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
๔. สร้างสังคมและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสัตว์แบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา 
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๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
๓.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  
๕. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 
การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
๑. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 
จุดมุ่งหมาย 
๑. การบริหารด้านการเงิน–  การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๓.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
๔.การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๕.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมใน

การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ 

 ๑.ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความสะดวกเป็นธรรม  
 ๓. เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒.  ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓.   ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๔.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 

 
******************************* 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                            
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๑  แนวทางการพัฒนา   : พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการช่วยเหลือราษฎร 

ผู้ประสบภัยพิบัติและภัย

ธรรมชาติ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้การช่วยเหลือ

เบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุ

แก่ผู้ประสบภัย 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ได้รับการช่วยเหลือตาม

จ านวนผู้ประสบภัย 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

จ านวนผู้ประสบ 

ภัยได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้ประสบภัย 

ต่าง ๆ ได้รับความ

ช่วยเหลือดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

(ส่วนราชการ) 

 

 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อ-

ผู้ปุวยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส มี

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 

 

 

 

กลุ่มเปูาหมายได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ ์

 

 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพ

ครบตามเกณฑ ์

 

 

 

 

ผู้ติดเชื้อ-ผู้ปุวยเอดส์ 

ได้รับการช่วยเหลือ  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา

ชุมชนฯ 

ส านักปลัดฯ 

๒๓
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๓ 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้พิการ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ/

ผู้ด้อยโอกาส มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น 

 

กลุ่มเปูาหมายได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ ์

 

๑,๑๕๗,๖๐๐  ๑,๑๕๗,๖๐๐ ๑,๑๕๗,๖๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ จ านวนผู้

มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพ

ครบตามเกณฑ ์

ผู้พิการ ได้รับการ

ช่วยเหลือ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สร้างขวัญก าลังใจท่ีดีแก่

ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเปูาหมายได้รับเบี้ยยัง

ชีพตามเกณฑ ์

 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 

 

 ๖,๔๓๗,๕๐๐ 

 

๖,๔๓๗,๕๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ จ านวนผู้

มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพ

ครบตามเกณฑ ์

ผู้สูงอายุ ได้รับการ

ช่วยเหลือ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย

เทิดไท้องค์ราชัน 

(ส่วนราชการ) 

 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีเป็นพลเมืองดี

แต่ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย

มั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้  

๑ หลัง/ปี 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ที่ผู้

ยากไร้ได้รับบริการ 

ความช่วยเหลือ 

 พึงพอใจ 

ประชาชนท่ีเป็นพลเมือง

ดีแต่ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

มั่นคง 

แข็งแรงถาวร 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับคณะกรรมการชุมชน 

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการพัฒนา 

ชุมชนของตนเอง 

ส่งเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตาม

กฎระเบียบ 

 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

พึงพอใจ 

สมาชิกกองทุนได้รับ

สวัสดิการ และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

 เกิดความสามัคคี 

ภายในชุมชน 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๔ 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือเทศบาลต าบลนา

ค า 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การส่งเสริมและฟ้ืนฟู

ด้านสาธารณสุขใน

ชุมชน 

 

ส่งเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ 

ตามกฎระเบียบ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนที่รับ

บริการพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ

สวัสดิการ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เกิด

ความสามัคคีภายใน

ชุมชน 

 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

๘ โครงการพัฒนาระบบ

บริการ 

การแพทย์ฉุกเฉิน

(EMS)ของเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

บริการที่มีมาตรฐาน 

คุณภาพอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ฯและประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับ

ทราบ 

-จัดจนท.อยู่เวรประจ า

หน่วยกู้ชีพ เทศบาล

ต าบลนาค า  

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนที่รับ

บริการพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ

บริการที่มี 

มาตรฐาน คุณภาพ

อย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 

งาน 

ปูองกันและ

บรรเทาฯ

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๕ 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่

มีมาตรฐาน คุณภาพอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 

อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

อุบลรัตน ์

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

   ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกลุ่ม 

เปูาหมายที่เข้า

ร่วมโครงการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนได้รับบริการ

ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

อย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

๑๐ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและขยายผลการ

ด าเนินงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ปุวย

เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV. อ าเภออุบลรัตน์  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

 (ส่วนราชการ)  

เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติด

เชื้อ HIV. ได้รับบริการที่มี

มาตรฐาน คุณภาพอย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียม 

อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

อุบลรัตน์  

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

   ร้อยละ  ๘๐ 
ของกลุ่ม 

เปูาหมายที่เข้า

ร่วมโครงการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ผู้ติดเชื้อ / ผู้ปุวยเอดส ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้ความรู้ด้าน

สุขาภิบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานให้กับ อสม. 

อสม.ต าบลนา

ค าได้รับอบรม

เพิ่มศักยภาพ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

    ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
 
 

 

ประชาชนมีสุขภาพดีที่

ขึ้น 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๖ 
 

  
    

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการช่วยเหลือสวัสดิการ

และสังคมสงเคราะห์เด็กผู้

ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก

นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ของ

ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า 

เด็กนักเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาค าผู้ด้อยโอกาส

ได้รับสวัสดิการครบทุกคน 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

สวัสดิการ(นักเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาค า) 

เด็กผู้ด้อยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงครบทุกคน 

ส านักปลัดฯ 

 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๗ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มา
ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓ โครงการ

สนับสนุนการ

ขับเคลื่อน 

งานศูนย์ด ารง

ธรรมตาม

นโยบายของ

รัฐบาล 

(ส่วนราชการ) 

 ๓.๑เพื่อเพ่ิมช่องทางการบริการใน

การรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่อง

ป๎ญหาความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของประชาชน 

๓.๒ เพื่อสร้างความพึงพอใจกับผู้

มารับบริการจากศูนย์ด ารงธรรม

และอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 

๓.๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม 

๓.๔เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถแก้ไข

ป๎ญหาความเดือดร้อนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงที 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง

ทุกข์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ

ผู้มารับบริการ

จากศูนย์ด ารง

ธรรมมีความพึง

พอใจ 

๓.๑ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีช่อง

ทางการบริการในการรับเรื่องร้องทุกข์ 

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา 

รับเรื่องป๎ญหาความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของประชาชน ที่ชัดเจน 

๓.๒ประชาชนผู้มา 

รับบริการมีความพึงพอใจและมีความ

สะดวกจากการรับ 

บริการของศูนย์ด ารงธรรม 

๓.๓สามารถขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม 

๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละแห่งสามารถแก้ไขป๎ญหาความ

เดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ได้อย่างทันท่วงท ี

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๒  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

ที่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษา 

(แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

และป๎จจัยพื้นฐานทางการ

ศึกษา 

สนับสนุนทุนการศึกษา เด็กเรียนดี

แต่ขาดทุนทรัพย ์

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ เด็กเรียนดีแต่ขาด

แคลน ได้รับทุนการศึกษา 

-เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา เพื่อ

ต่อยอดการศึกษา 

กอง 

การศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร

และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางการศึกษา 

จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครูทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ทุกคน 

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

กอง 

การศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ในการเรียนรู้และการศึกษา 

-จัดหาสื่อการเรียนการสอน

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , จัดหา

ครุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับภารกิจ

การศึกษา   

- ประชุมครู-ผู้ปกครองฯ 

 

 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ของเด็กใน ศพด.พื้นที ่

มีสื่อการเรียนครบทุกคน 

การด าเนินงานของศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา 

กอง 

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๔๙ 
 

ที ่
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการอาหารเสริม(นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสริมสร้าง

โภชนาการที่ดีเหมาะสม

กับวัยให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม(นม)  

ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาค า 

จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน

ทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายมี

อาหารเสริม(นม)รับประทาน 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่

ดีเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๕ โครงการอาหารเสริม(นม) 

ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด 

สพฐ.เขต ๔ ขอนแก่น 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสริมสร้าง

โภชนาการที่ดีเหมาะสม

กับวัยให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม(นม)  

ส าหรับ เด็กนักเรียนในสังกัด 

สพฐ. เขต ๔ ขอนแก่น 

ในเขตต าบลนาค า จ านวน ๓ 

แห่ง 

๗๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน

ทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายมี

อาหารเสริม(นม)รับประทาน 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่

ดีเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๖ โครงการอาหารกลางวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสริมสร้าง

โภชนาการที่ดีเหมาะสม

กับวัยให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 

ทต.นาค า จ านวน ๑ แห่ง 

 

๕๖๐,๐๐๐  ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน

ทั้งหมดที่เป็นกลุ่เปูาหมายมี

อาหารกลางวันรับประทาน 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่

ดีเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการอาหารกลางวัน 

ส าหรับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพฐ 

ขอนแก่น เขต  ๔ 

(ส่วนราชการ) 

 

เพื่อเสริมสร้าง

โภชนาการที่ดีเหมาะสม

กับวัยให้แก่เด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน

ส าหรับ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดสพฐ. เขต ๔  

ขอนแก่น จ านวน ๓ แห่ง 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน

ทั้งหมดที่เป็นกลุ่เปูาหมาย

มีอาหารกลางวัน

รับประทาน 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการ

ที่ดีเหมาะสมกับวัย มี

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๘ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

โรงเรียนเครือข่ายนาค า – 

ศรีสุขส าราญ 

(ส่วนราชการ) 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ

ออกก าลังกายให้รักเรียน

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายนาค า – ศรีสุข

ส าราญ 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ของจ านวน

กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการ มีร่างกายที่

แข็งแรงข้ึน 

เด็กนักเรียนได้รับความรู้ 

ทักษะด้านกีฬา สามัคคี มี

วินัย น้ าใจนักกีฬาและมี

สุขภาพแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 

ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า

พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ให้ได้มาตรฐานและ

เหมาะสมต่อการพัฒนา

เด็กเล็ก 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลนาค า

พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของ

ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจ 

(ผู้ปกครองนักเรียน) 

ศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐาน

และเหมาะสมต่อพัฒนา 

การของเด็ก 

กอง 

การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๑ 
 

 
 

ที ่
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนกล้าแสดงออกและ

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

จัดกิจกรรมการแสดง 

การละเล่น มอบของขวัญ 

ของรางวัลให้แก่เด็กและ 

เยาวชนต าบลนาค า 

๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กใน 

ระดับพื้นท่ี เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนกล้า 

แสดงออกและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

กอง

การศึกษา 

๑๑ โครงการสานฝ๎นสู่วัน

ส าเร็จ 

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้กับเด็กในการ

เรียนรู้  

๒.สร้างขวัญและก าลังใจ

ให้แก่เด็กเล็กในการก้าวสู่

สังคมภายนอก  

จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็ก

เล็กท่ีจบการศึกษาระดับอนุบาล

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาค า  

๑ ครั้ง 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กใน 

ศพด.พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ 

๑.เป็นการส่งเสริมเด็ก

ด้านการศึกษา ให้เด็กรัก

การเรียน 

๒.เด็กมีขวัญและก าลังใจ

เมื่อจบการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

๑๒ โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์นาค า ศรีสุข

ส าราญ ส าหรับเด็ก

อนุบาล 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมี

สุขภาพดี และเรียนรู้ กฎ 

กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นา

ค า ศรีสุขส าราญ ส าหรับเด็ก

อนุบาล 

จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของจ านวน

กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการ มีร่างกายที่

แข็งแรงข้ึน 

เด็กได้รับความรู้ ทักษะ

ด้านกีฬา สามัคคี มีวินัย 

น้ าใจนักกีฬาและมีสุขภาพ

แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๒ 
 

 
 

ที ่
โครงการ/ที่มา
ของโครงการ 

วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓ โครงการสวนสวย

ด้วยมือเรา 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อจัดสภาแวดล้อม ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เทศบาลต าบลนาค า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลนาค า 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีความสนใจ และ

อยากท่ีจะมาเรียนเป็นประจ า 

มุมบรรยากาศการเรียนรู้ ได้รับการ

พัฒนา ให้เป็นจุดสนใจในการเรียนรู้ของ

เด็ก 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๓ 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                              
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๓  แนวทางการพัฒนา      : เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ต

ประจ าหมู่บ้าน ในเขต ทต.

นาค า 

(แผนชุมชน)  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ของเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป   

ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต 

ประจ าหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ของผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชน ทั่วไป มีแหล่ง

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย ประชาชนพึงพอใจ 

 

กองช่าง 

๒ โครงการส่งเสริม

ภาษาอังกฤษในเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลนาค า  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

ความรู้พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา

ค า 

มีความรู้พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษทุกคน 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

นาค ามีความรู้พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลนาค ามีความรู้

พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

กอง

การศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนต าบล

นาค า    (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนมี

ส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาค ามีส่วนร่วมใน

ระอบบประชาธิปไตย 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ของเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ มีความเข้าใจใน

ระบอบประชาธิปไตย 

เยาวชนมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๔ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการจัดหาเครื่อง

เสียง และเครื่องแต่งกาย

ส าหรับวงดนตรีพื้นบ้าน 

(ประชาคม) 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

ดนตรีพื้นบเนไว้ 

เด็กและเยาวชนในเขต 

ทต.นาค า เห็น

ความส าคัญของดนตรี

พ้ืนบ้าน 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน

กล้า 

แสดงออกและใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้  

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนในการ

อนุรักษ์ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนในเขต 

ทต.นาค า 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

ผู้เรียนมีจิตส านึก

รักท้องถิ่น และภูมิ

ป๎ญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาระหว่างปิดภาค

เรียน 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือส่งเสริมการรู้จักใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ และมี

รายได้เพ่ือช่วยเหลือ

ครอบครัว 

เด็กและเยาวชนในเขต 

ทต.นาค า 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน

กล้า 

แสดงออกและใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๕ 
 

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗:การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  : เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  
 
ที่ 

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการสนับสนุน 

จัดงานรัฐพิธี  

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อด าเนินการจัดงาน รัฐพิธี ให้สมพระเกียรติ

และให้ทุกส่วนราชการได้ร่วมแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ 

อุบลรัตน์ 

๑๕,๐๐๐ 

 

 ๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

ความส าคัญของการจัดงานรัฐ

พิธี   

ประชาชนมีความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

กอง 

การศึกษา 

๒ โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ  

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟ  ๑ 

ครั้ง  

-อุดหนุนการจักงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟแต่

ละหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออกถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีเพิ่มมากขึ้น 

กอง 

การศึกษา 

๓ โครงการประเพณี

เข้าพรรษา – ออก

พรรษา(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรม 

ประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออกถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีเพิ่มมากขึ้น 

กอง 

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๖ 
 

 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการจัดงานเทศกาลไหม 

ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด 

จังหวัดขอนแก่น  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด

ขอนแก่น 

อุดหนุนส านักงาน 

เหล่ากาชาด 

จังหวัดขอนแก่น  

๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

๕ โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี

งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ของอ าเภอ

อุบลรัตน์  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด

ขอนแก่น  

 

อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ 

อุบลรัตน์  

๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 

 

 ๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

๖ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ ่

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบสานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมต าบล 

นาค า๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

๗ โครงการส่งเสริมจัดงานประเพณี

บุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภออุบลรัตน์ ปี 

๒๕๖๐ (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบสานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ 

อุบลรัตน์  

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๗ 
 

 โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘ โครงการประเพณีบุญถ้ าพระค าเม็ก 

(ส่วนราชการ ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์

สืบสานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงการส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

๙ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 

(วันแม่แห่งชาติ) 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวันแม่

แห่งชาติ 

(๑๒ สิงหาคม) 

ของทุกปี  

 

๑๔๐,๐๐๐ 

 

 ๑๔๐,๐๐๐ 

 

๑๔๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเปูาหมายมคีวาม

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กอง 

การศึกษา 

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อแห่งชาติ) 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 
-จัดซื้อธงเฉลิมพระ
เกียรต ิ
-จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

๑๖๕,๐๐๐ 

 

 ๑๖๕,๐๐๐ 

 

๑๖๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเปูาหมายมคีวาม

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กอง 

การศึกษา 

๑๑ โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

 

จัดกิจกรรม 
วันปิยมหาราช 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเปูาหมาย

มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

ประชาชนได้แสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กอง 

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๘ 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจ 

ห่วงใยผู้สูงอาย ุ

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบ   สานศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

 

ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมร้อยรัก

ดวงใจ ห่วงใย

ผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

๑๓ โครงการรณรงค์ เผยแพร่และ

ปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความรักต่อสถาบัน
ชาติ และเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
 

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมปกปูอง

สถาบันชาติ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีส่วน
ร่วมในการปกปูองสถาบัน
ชาติ 

ประชาชนมีความภูมิใจ
ในสถาบันชาติ 

งาน 

บริหารงาน

ทั่วไป 

ส านักปลัดฯ 

๑๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา

ท้องถิ่น 

(ประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

สืบสานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน จัดกิจกรรม

งานประเพณีฯ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๕๙ 
 

 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๕ โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาด

จังหวัดขอนแก่น  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเหล่า

กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

ขอนแก่น 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการช่วยเหลือ 

ราษฎรที่ด้อยโอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือในทุกๆด้าน 

งาน

สุขาภิบาล 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการงานประเพณีประจ าปี 

โนนสาวเอ ้

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ

สานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณีประจ าปี 

โนนสาวเอ้ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง 

การศึกษา 

๑๗ โครงการจัดงานประเพณีบุญ

มหาชาต ิ

(ประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ

สานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณีประจ าปี  

๑ ครั้ง ทั้ง ๑๓ หฒู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนได้แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง 

การศึกษา 

๑๘ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชนต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพิ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมคุีณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง 

การศึกษา 

๑๙ โครงการจัดกิจกรรมในวัน

ส าคัญของสถาบันชาติ 

พระมหากษัตริย ์

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

๒.เพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

-จัดกิจกรรมเพื่อถวายความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันส าคัญ

ของชาติ 

-จัดท าซุ้มในวันส าคัญ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาต ิ ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

กอง

การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๐ 
 

 
 

 
 

ที่ 
 

โครงการ/ที่มา
ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๐ โครงการจัด

กิจกรรมเนื่อง

ในวันท้องถิ่น

ไทย 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

เผยแพร่บทบาทภารกิจของ อปท. 

จัดกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ

ตามเหมาะสม ฯลฯ 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จัด

กิจกรรม 

๑ ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งพระบาทพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง

ประชาชนเข้าใจบทบาทและความส าคัญ

ของ อปท. 

งานบริหาร

ทั่วไป  

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๑ 
 

                                                                         
                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 

๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
๑.๕  แนวทางการพัฒนา      : เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการปูองกัน

และควบคุม 

ไข้เลือดออกเชิงรุก 

 

(ส่วนราชการ) 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 

การปูองกันโรคไข้เลือดออกและ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออก 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัด 

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

-จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 

-จัดซื้ออ่างเพื่อเลี้ยงปลา

หางนกยูง 

-จัดซื้อทรายอะเบท 

-ฉีดพ่นหมอกควันปูองกัน

โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ท่ีลดลงของจ านวน
ประชากรที่เป็นโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนได้รับการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๒ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒ โครงกาสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ประจ าหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลนา

ค ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ์

-จัดหาอุปกรณ์กีฬา

ส าหรับประชาชน 

ทั้ง ๑๓หมู่บ้าน 

-จัดกิจกรรม  

-เต้นแอโรบิค 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ของผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ และ

ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ และห่างไกลยา

เสพติด 

กอง

การศึกษา 

๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน

สุขาภิบาลและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคส าหรับผู้ประกอบการ

และประชาชนท่ัวไป 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนัก

ถึงความส าคัญในการประกอบ

อาหารที่สะอาดถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาล 

จัดกิจกรรมรณรงค์

และ 

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

จัดอบรมให้ความรู้

แก่ 

ประชาชนในต าบล

นาค า 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วม

โครงการมคีวามรู้ด้าน

สุขาภิบาล 

ประชาชนได้บริโภคอาหาร

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มี

ความรู้ในการเลือกซื้อเลือก

บริโภค เพื่อส่งผลต่อ 

การมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการฟื้นฟูสุขภาพให้กับ

ผู้ปุวยเรื้อรังและผู้สูงอาย ุ

          (แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมแนวทางการดูแล

สุขภาพให้แก่ ผู้ปุวยเรื้อรัง 

และผู้สูงอายุ  

เยี่ยมและตรวจ
สุขภาพ ผู้ปุวยเรื้อรัง 
และผู้สูงอาย ุ
๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ท่ีเพิ่มขึ้นของ

กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ผู้ปุวยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 

ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๓ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มา
ของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕ โครงการปลอดโรค

พิษสุนัขบ้าต าบลนา

ค า ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐  

(ส่วนราชการ) 

๑. เพื่อควบคุมจ านวนสุนัข แมว 
โดยการฉีดวัคซีนคุมก าเนิด 

๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่
สุนัข แมว ท่ีได้รับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึงได้ร้อยละ
ร้อยของประชากรสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี 

๓. เพื่อก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้
หมดไปอย่างยั่งยืน(ต่อเนื่อง) 

๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ
ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง  

 

ประชาชน

ต าบลนาค า

ทั้ง ๑๓ 

หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละท่ีลดลง

ของจ านวน

ประชากรสัตว์

เลี้ยงที่ติดเชื้อพิษ

สุนัขบ้า 

๑. หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญและ
ร่วมมือในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  

๒. สามารถลดอัตราการเพิ่มจ านวนของ
สุนัขจรจัดตามนโยบายสาธารณะ 

๓. สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และ
ทั่วถึงได้ร้อยละร้อยของประชากรสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ี 

๔. ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญใน
การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี และให้
ความส าคัญในการน าสัตว์เลี้ยงไปฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและไม่
ปล่อยสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขจรจัด 

 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๔ 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๖  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับ 

อสม. 

อสม.ต าบลนาค า 
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ  ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของจ านวน

ประชากรที่มี

สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดีขึ้น 

 

งานสุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานประจ าหมู่บ้าน ในเขต 

ทต.นาค า 

 

 (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใน

ชุมชนและสามารถแก้ไขป๎ญหาสุขภาพ

เบื้องต้นของคนในชุมชน 

 

อุดหนุนคณะกรรมการศูนย ์

สาธารณสุขมูลฐานประจ า

หมู่บ้าน เพื่อจัดท าโครงการ 

เช่น จัดซื้อเครื่องวัดความ

ดันฯลฯ 

๑๙๕,๐๐๐ 

 

 ๑๙๕,๐๐๐ 

 

๑๙๕,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของจ านวน

ประชากรที่มี

สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดีขึ้น 

 

งานสุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๕ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการรณรงค์

ปูองกันโรคติดต่อ

ในพื้นที่ต าบล 

นาค า  

(ส่วนราชการ) 

 

๑. เพื่อปูองกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดต่อ  
๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน  
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

 

 ประชาชน

ต าบลนาค าท้ัง 

๑๓ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 

 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ของจ านวน

ประชากรที่มี

สุขภาพท่ีดีขึ้น 

๑. เป็นการปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อใน
พื้นที่ต าบลนาค า  

๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๓. ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็งและมืส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  

๔. ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

 

 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๖ 
 

 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ที่  ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ 

๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
๑.๗  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมการแพทย์แผน

ไทย การแพทย์ทางเลือก 

การแพทย์พื้นบ้าน ,ส่งเสริมการ

นวดแผนไทยและสมุนไพร 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจ

การแพทย์แผนไทย 

จัดอรบรม 

นวดแผน

ไทย ๑ ครั้ง 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึง

ความส าคัญของการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จาก

การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก 

 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

 
      

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๗ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๓:การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๑. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

๑.๘  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกก าลังกาย 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนต าบลนาค าต้าน

ยาเสพติด 

 

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่น 

กีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

เยาวชนต าบลนาค า 

๑ ครั้ง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐  ของจ านวน

ประชาชนมีร่างกาย

แข็งแรง 

เด็กและเยาวชน

มีทักษะ 

ทางด้านกีฬา มี

สุขภาพ 

ร่างกายแข็งแรง 

ใช้เวลา 

ว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กอง 

การศึกษา 

๒ โครงการแข่งขันกีฬาอุบล

รัตน์สัมพันธ์ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกก าลัง

กายและเชื่อมความสามัคคีของ

พนักงานอปท. 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐  ของจ านวน

ประชาชนมีร่างกาย

แข็งแรง 

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์  

กอง 

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๘ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการก่อสร้าง

ลานกีฬาประจ า

หมู่บ้าน 

 

 (ประชาคม) 

เพ่ือให้ประชาชนใน

ต าบลนาค ามีสุขภาพ

แข็งแรง สมบูรณ์ และ

ห่างไกลยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬามาตรฐาน 

ภายในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนประชาชากรใน
หมู่บ้าน  
มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ประชาชน สุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 
และห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง 

๔ โครงการจัดการ

แข่งขันขอนแก่น

มาราธอน

นานาชาติ 

(ส่วนราชการ) 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา

สู่ความเป็นเลิศ 

- อุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ

กลุ่มเปูาหมายที่เข้า

ร่วมโครงการมีสุขภาพ

ที่ดีข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๖๙ 
 

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๑  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ โดยมีการวางผังเมือง การปูองกันและควบคุมป๎ญหา 
                                       สิ่งแวดลอ้ม  

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจัดท าผังเมืองรวมในเขต

พื้นที่เทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดท าผัง

เมืองรวมให้มีประสิทธิภาพ 

จัดท าผังเมืองรวมในเขต

พื้นที่เทศบาลต าบลนาค า 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนในระดับ

พื้นที่มีความพึง

พอใจ 

การจัดท าผังเมืองรวม

ภายในต าบลเป็นไป

อย่างมีระบบ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า 

 

          (ประชาคม) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้น้ าปา 

 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค

ตลอดป ี

 

 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๐ 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน  

ในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

อย่างเพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคตลอดป ี

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงระบบท่อปรับปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยค าน้อย 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

อย่างเพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคตลอดป ี

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ประชาคม ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคตลอดป ี

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างหอถัง/ขาตั้งถังน้ า

ระบบประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาลใน

เขตต าบลนาค า 

 

(ประชาคม ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ 

- ก่อสร้างหอถังระบบ

ประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาล

ในเขตต าบลนาค า 

- จัดท าขาตั้งถังน้ าอุปโภค-

บริโภค 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๑ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา

หมู่ที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน  

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่  

๓ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยค าน้อย  

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะ หมู่ที่ 

๕ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๒ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๖ บ้านพระ

พุทธบาท 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่  

๖ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก

ใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๗ บ้านสัมพันธ ์

ล าดับที่ ๕ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่  

๗ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก

ใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๘ บ้านเล้า 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะ หมู่ที่ 

๘ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวก

ใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๙ บ้านหนอง

ขาม 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่  ๙ 

(ชุมชน บูรพาใต้) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจร

มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๑๒ บ้านนาค า

น้อย 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่ ๑๒ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจร

มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟูาหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนอง

แวงใหม ่

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การเดินทางสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะหมู่ที่ ๑๓ 

(สายบ้านโนนดงมัน-

บ้านนาศรี -ดงเค็ง) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้สัญจร

มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๔ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๖ โครงการปรับปรุงยกระดับ

สายไฟฟูาภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปรับปรุงยกระดับสายไฟฟูา

ภายในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้

สัญจรมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจร

และปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการเพิ่มแรงดันไฟฟูา

ภายในหมู่บ้าน(แรงต่ า/แรง

สูง) 

(แผนชุมชน ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 

ด าเนินการประสานการไฟฟูา

ภูมิภาค เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟูา

ภายในหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้

สัญจรมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

สะดวกใน 

การเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๕ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๘ โครงการซ่อมแซม/

ติดตั้งไฟกิ่ง 

สาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟกิ่ง

สาธารณะภายในต าบล

นาค า  หมู่๑-๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของผู้
สัญจรมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการไฟฟูาระบบโซ

ล่าเซล 

(ประชาคม ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟฟูาระบบโซล่าเซล 

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ของผู้
สัญจรมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความสะดวกใน 

การเดินทางสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. 

ภายในเขตทตนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังที่อยู่ 
อาศัย พื้นที่การเกษตร และ 
พื้นที่ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

 

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  

ของประชาชน ไม่มี

ป๎ญหาน้ าท่วมขัง 

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ าไม่

ท่วมขังที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ี

การเกษตร และพื้นท่ีภายใน

ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๖ 
 

 
 

 
ที ่

โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๑ โครงการวางท่อ/ปรับปรุงซ่อม

ท่อระบายน้ าคสล. ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อปูองกัน และแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วมขัง และ
รองรับน้ าทิ้งจากบ้านเรือน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ าคสล. 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ของประชาชนไม่มี

ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน

บ้านเรือน 

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า

ไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ี

การเกษตร และพื้นท่ีภายใน

ชุมชน 

 

กองช่าง 

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง

ระบายน้ า คสล.ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังที่อยู่ 
อาศัย พื้นที่การเกษตร 
และ 
พื้นที่ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ าคสล.ภายในเขต

เทศบาลต าบล 

นาค า 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐๐  

ของประชาชนไม่มี

ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน

บ้านเรือน 

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า

ไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ี

การเกษตร และพื้นท่ีภายใน

ชุมชน 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน

เวิร์ส ในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า    (แผนชุมชน ) 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังที่อยู่ 
อาศัย พื้นที่การเกษตร 
และ 
พื้นที่ภายในชุมชน 

ก่อสร้างบล็อกคอน

เวิร์ส 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 ๔๐๐,๐๐๐ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ 

 ของประชาชนไม่มี

ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน

บ้านเรือน 

ระบบการระบายน้ าที่ดีน้ าไม่

ท่วมขังที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ี

การเกษตรและพื้นที่ภายใน

ชุมชน 

กองช่าง 

๒๔ โครงการจัดหาถังเก็บน้ า

ส าหรับหมู่บ้านที่ประสบภัย

แล้งในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(แผนชุมชน ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จัดหาถังเก็บน้ าส าหรับ 

หมู่บ้านที่ประสบภัย

แล้งในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า  

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๗ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ
และที่ผ่านมา 

  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕ โครงการสร้างศาลาที่พักประจ า

หมู่บ้าน/ศาลาบริการประชาชน

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
สาธารณะ 
ประโยชน์ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างศาลาที่พักและ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากศาลา

ที่พัก 

มีศาลาที่พักประจ าหมู่บ้าน 

พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค ์ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
สาธารณะ 
ประโยชน์ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
ภายในชุมชน 

มีศาลาอเนกประสงค ์

ไว้บริการประชาชน  

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากศาลา

ที่พัก 

ประชาชนมีศาลาที่พักประจ า

หมู่บ้านพร้อมใช้งานและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๗ โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

ล าดับที่ ๕ 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ระบบประปาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อซัมเมอร์ส 

จ านวน ๑ ตัว 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ 

ของบ้านเรือนใน

พื้นที่ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๘ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๘ โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่

สาธารณะประโยชน์ ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม ) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสาธารณะ 

ประโยชน์ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ภายในชุมชน 

ปรับภูมิทัศน์ ท ารั้วรอบ 

เป็นการจัดระเบียบ

ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

ใช้บริการมีความพึง

พอใจ 

มีสถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ท ากิจกรรม
ร่วมกันภายในชุมชน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการสุขศาลาประจ าหมู่บ้าน 

ในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง

บริการด้านสาธารณาสุข

อย่างทั่วถึง 

 

จัดตั้งศูนย์สุขศาลา 

ประจ าหมู่บ้าน 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

ใช้บริการมีความพึง

พอใจ 

มีสถานท่ีบริการ

สาธารณสุขใกล้บ้าน  

ใกล้ใจ 

กองช่าง 

๓๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหอ 

กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน

ภายในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ให้ทันสมัย รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้าน พร้อม

อุปกรณ์  

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีใช้บริการ

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อ

เทศบาล 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๗๙ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๑ 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อุปกรณ์หอกระจายข่าวประจ า

หมู่บ้าน ภายในเขต ทตนาค า

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ให้ทันสมัย รวดเร็วและม ี

ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 

อุปกรณ์หอกระจาย

ข่าวประจ าหมู่บ้าน  

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ของประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากหอ

กระจายข่าว 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกิด

ความเข้าใจท่ีดีต่อเทศบาล 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า/

รางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(แผนชุมชน ) 

 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน 

ขุดลอกร่องระบายน้ า/

รางระบายน้ า ภายใน

ต าบลนาค า 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

ของจ านวน

ครัวเรือนไม่มีป๎ญหา

น้ าท่วมขัง 

ระบบการระบายน้ าที่ดีน้ าไม่

ท่วมขังที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ี

การเกษตร และพื้นท่ีภายใน

ชุมชน 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร ภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร เช่นฝาย

แม้ว 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี กองช่าง 

๓๔ 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ า 

เพื่ออุปโภค บริโภค 

(ประชาคม) 

 

เพื่อส ารองน้ าอุปโภค บริโภค 

ไว้บริการประชาชน ทั้ง ๑๓ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

จัดซื้อถังบรรจุน้ า 

ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

เพื่ออุปโภค บริโภค  

ตลอดทั้งปี  

ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า มีน้ าใช้ 

เพื่ออุปโภค บริโภค  

ตลอดทั้งป ี

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๐ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านนาค า 

(อันดับที่ ๒) 

(ประชาคม) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร จ านวน ๒ จุด 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านนาค า 

(อันดับที่ ๑) 

(ประชาคม) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ

การเกษตร จ านวน ๑ จุด 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ท่ี ๖ 

บ้านพระพุทธบาท 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน ๑ 

จุด 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๓๘ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 

๑๐ บ้านหนองแวง 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝาย จ านวน ๑ จุด 

ฝายห้วยโพ้น 

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 

ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๑ 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                           
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๒ :การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๒  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE) 

ภายในเขต ทตนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการ 

เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC 

CONCRETE)  

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร มี

ความพึงพอใจ 

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง 

ภายในเขต ทตนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการ 

เดินทางสัญจร 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง  

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร มี

ความพึงพอใจ 

ระบบคมนาคม 

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

 

 

 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๒ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการซ่อมสร้างสร้างถนนผิวจราจรลาด

ยาง Cape Seal ทางหลวงชนบท สาย ขก 

๕๐๓๓ 

(แผนชุมชน) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร

ลาดยาง 

๑ สาย 

๒,๐๐๐๐๐๐๐ 

 

(เกินศักยภาพ) 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
(เกินศักยภาพ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
(เกินศักยภาพ) 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร 

มีความพึง

พอใจ 

ระบบคมนาคม 

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 

Cape Seal สายทางบ้านกุดกระหนวน 

หมู่ที่    ๓    เชื่อมต่อบ้านห้วยค าน้อย หมู่

ที่ ๕ 

(แผนชุมชน) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร

ลาดยาง 

๑ สาย 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร 

มีความพึง

พอใจ 

ระบบคมนาคม 

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 

Cape Seal สายทางบ้านโนนราศ ีหมู่ที่    

๒    เชื่อมต่อบ้านหนองแวงหมู่ที่ ๑๐ 

(แผนชุมชน) 

 

 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร

ลาดยาง 

๑ สาย 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร 

มีความพึง

พอใจ 

ระบบคมนาคม 

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 

Cape Seal สายทางบ้านนาค าน้อย หมู่ 

๑๒ เชื่อมต่อบ้านหนองไหล 

(แผนชุมชน) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร

ลาดยาง ๑ สาย 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร 

มีความพึง

พอใจ 

ระบบคมนาคม 

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนพึง

พอใจ 

 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ถนน คสล.ภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๒ บ้าน

โนนราศร ี

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวก

ปลอดภัยในการ 

เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC 

CONCRETE) ทางเข้า

หมู่บ้าน จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร 

มีความพึง

พอใจ 

มีระบบคมนาคม

ที่ดีขึ้นประชาชน

พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๔ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙ โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE) 

หมู่ที่ ๘ บ้านเล้า 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย

ในการ 

เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE)  จ านวน 

๑ สาย จากบ้านเล้า ไปบ้านดง 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร มี

ความพึงพอใจ 

มีระบบคมนาคมที่ดี

ขึ้นประชาชนพึง

พอใจ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE) 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย

ในการ 

เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

(ASPHALTIC CONCRETE)  จ านวน 

๑ สาย จากบ้านนาค าน้อย ไปบ้าน

หนองไหล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้สัญจร มี

ความพึงพอใจ 

มีระบบคมนาคมที่ดี

ขึ้นประชาชนพึง

พอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๕ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมฝาปิด ในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  

คสล.พร้อมฝาปิด 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ผู้สัญจรมีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล./
สะพานไม ้ภายในเขต ทต.นาค า 
            (ประชาคม) 

เพื่อใช้ประชาชนมีเส้นทางข้ามล า

ห้วย 

ก่อสร้างสะพาน   
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิต 

มีสะพานข้ามล าห้วย 

ที่มั่นคง และปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๓ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

คสล.ภายในเขตเทศบาลต าบล

นาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร 

มคีวามสะดวก 

ปลอดภัยในการเดินทาง 

สัญจร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายไหลท่างถนน

ภายในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร 

ขยายไหล่ทางถนนคสล./

ถนนลูกรังภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๖ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

ภายในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้

มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ภายในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังภายในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้

มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังภายใน

เขตเทศบาลต าบลนาค า 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ ๑ บ้านนาค า 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้

มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง

โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์

จ านวน ๑ สาย 

 

 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโนนราศร ี

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้

มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  

 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๗ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมูที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมูที่ ๔ บ้านหนองไหล 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายไป

วัดปุาสระแก้ว จ านวน ๑ 

สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมูที่ ๗ บ้านสัมพันธ ์

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

เขตพื้นท่ีหมู่ที่ ๗ 

 จ านวน ๒ สาย 

 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๘ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๘ บ้านเล้า 

ล าดับที่ ๕ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน  

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๙ บ้านหนอง

ขาม 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง

วัด จ านวน ๑ สาย 

 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑๐ บ้าน

หนองแวง 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

เขตพื้นท่ีหมู่๑๐ จ านวน ๑ 

สาย  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมี

ความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี

ความสะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๘๙ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมูที่ ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน  

 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

 ผู้สัญจรมีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวก 

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่

ที่ ๑ บ้านนาค า 

ล าดับที่ ๕ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๑  

จ านวน ๓ สาย 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่

ที่ ๒ บ้านโนนราศร ี

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๒ 

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๐ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๓ บ้านกุดกระหนวน 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๓ 

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไหล 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๔  

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยค าน้อย 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๕  

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๑ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๘ บ้านเล้า 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ภายในหมู่ที่ ๘  

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม 

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ภายในบริเวณรอบปุา

อนุรักษ์โนนสาวเอ้  

จ านวน ๑ สาย 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

จ านวน ๓ สาย 

ดังนี ้

๑.นาหลัก ถึง แยกโนน

ราศร ี

๒.นานายเส็ง ถึง นา

นายวรจิต 

๓.สายไปเส้นหนองเม็ก 

ไปคลองสาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของผู้สัญจรมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทาง 

สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๒ 
 

            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๒ : การพัฒาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๓  แนวทางการพัฒนา      : การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ 

ที ่
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์พื้นที่ 

สาธารณะภายใน

ต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที ่

สาธารณะภายใน

เขตเทศบาลต าบล

นาค า 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐บ้านเรือนที่

เข้าร่วมโครงการมีความ

เป็นระเบียบ 

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมี

ความสวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์พื้นที

สาธารณะ หมู่ที่ 

๑๓ บ้านหนองแวง

ใหม่ 

ล าดับที่ ๕ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที ่

สาธารณะภายใน

บริเวณ สระหนอง

แวงใหม ่

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐บ้านเรือนที่

เข้าร่วมโครงการมีความ

เป็นระเบียบ 

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมี

ความสวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าอยู่ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๓ 
 

 

ที ่
โครงการ/ที่มา
ของโครงการ 

วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการจัดซื้อ

เครื่องออกก าลัง

กาย ท่ีสาธารณะ 

หมู่ที่ ๙ บ้าน

หนองขาม 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะออก

ก าลังกาย 

มีเครื่องออกก าลังท่ี

มีประสิทธิภาพ 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวน ร้อยละ ๘๐ ของ

ประชาชนในหมู่บ้าน 

ได้ใช้บริเวณ 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๔ 
 

 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๔  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง

และฝึกอบรมทบทวน 

อปพร. 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิก อปพร.ในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม

จัดตั้ง/ทบทวนอปพร. ใน

ต าบลนาค า 

 ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเปูาหมาย มีศักยภาพเกี่ยวกับ

บทบาทของสมาชิก อปพร. 

สมาชิก อปพร.มี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

งานปูองกันฯ

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน 

อปพร.แห่งชาติ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อร าลึกถึงการจัดตั้งอป

พร.และสร้างขวัญก าลังใจ 

ให้สมาชิก อปพร 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. 

แห่งชาติ วันท่ี๒๒ 

มีนาคมของทุกปี 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเปูาหมาย มีศักยภาพเกี่ยวกับ

บทบาทของสมาชิก อปพร. 

อปพร.มีขวัญ

ก าลังใจ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

งานปูองกันฯ

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๕ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการซ้อมแผนปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

หรือซ้อมแผนลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมกู ้

ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน 

แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมซ้อมอุบัติเหตุ

ทางถนน และแผนปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ  ๑ ครั้ง 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม

โครงการ กลุ่มเปูาหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของกู้

ชีพกู้ภัย 

ทีมกู้ชีพกู้ภัยมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

งานปูองกันฯ
ส านักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมทบทวน

เพื่อเพ่ิมศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครเตือนภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึกทบทวนทีม

กู้ชีพกู้ภัย ในต าบล 

นาค า ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม

โครงการ กลุ่มเปูาหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ

อาสาสมัครเตือนภัย 

ทีมอาสาสมัครทีมกู้

ชีพกู้ภัยมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการจัดซื้อ/ติดตั้ง

เครื่องหมายจราจรและ

ไฟสัญญาณจราจร  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาการระบบจราจร ให้
สะดวกปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

ไฟสัญญานจราจร  
1.ระบบ(ไฟฟูา) 
2.ระบบ(ไฟเข้า+แบต) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนอุบัติเหตุ บริเวณงาน/
เทศกาลต่างๆลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๖ โครงการบริหารจัดการ

ศูนย์ อปพรเทศบาลต าบล

นาค า  

(ส่วนราชการ) 

 

เพื่อส่งเสริมและการพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการศูนย์ อป

พรเทศบาลต าบลนาค า ให้มี

ประสิทธิภาพ  

-จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ ประจ า

ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลนา

ค า 

-ค่าตอบแทน อปพร.ในการ

ปฏิบัติงานตามค าสั่งผอ.ศูนย์ฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

ประชาชน มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัยย์สิน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

     (ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกัน
ภัยพิบัติแก่ผู้น าชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปูองกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติให้กับผู้น าชุมชน 
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละที่ลดลง ของจ านวน
ผู้ประสบภัยพิบัต ิ
 
 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๗ 
 

 
       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๕  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

วันสงกรานต ์

(๗ วันอันตราย) 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหต ุ

บนท้องถนน ประชาชน

ปฏิบัติตามกฎจราจร 

-จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ 

 -ตั้งจุดตรวจ /จุดบริการ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ผู้

สัญจร มีความ

พึงพอใจ  

ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย

มากขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ปีใหม่   

(๗ วันอันตราย) 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน ประชาชนปฏิบัติ

ตามกฎจราจร 

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดให้บริการ

ภายในต าบลนาค า 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ผู้

สัญจร มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย

มากขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๘ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการติดตั้งกล้องCCTV   จุด

เสี่ยงภายในต าบลนาค า 

( ส่วนราชการ) 

 

เพื่อลดป๎ญหาอาชญากรรมและ

สร้างความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน 

กล้องวงจรปิด CCTV 
คุณลักษณะตามแบบ

ของ กระทรวง ICT 

-ติดตั้ง ๑๓ จุด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ของ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ 

 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการก่อสร้างปูอมยาม

ประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเฝูาระวังภัยต่าง 
ๆ ภายในชุมชน 

ก่อสร้างปูอมยาม

ประจ าหมู่บ้าน ๑ จุด 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชนใน

หมู่บ้าน มีความพึง

พอใจ 

 

 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๕ โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อปพร.ในเขตเทศบาล

ต าบลนาค า  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อลดป๎ญหาอาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐

ประชาชน 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๙๙ 
 

 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๕  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๖  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายา

เสพติดอ าเภออุบลรัตน์  ประจ าปี 

๒๕๖๐ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อปูองกัน และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดสามารถ

ควบคุมสถานการร์ป๎ญหายาเสพติดและลดระดับ

ความรุนแรงของป๎ญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

-อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภออุบล

รัตน ์

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่

ลดลง 

ของจ านวนผู้

ติดยาเสพติด 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

จ านวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง 

งานปูองกันฯ
ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมเครือข่ายปูองกันการ

แพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

            (ส่วนราชการ) 

เพื่อปูองกัน และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดสามารถ

ควบคุมสถานการร์ป๎ญหายาเสพติดและลดระดับ

ความรุนแรงของป๎ญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

-อุดหนุน สถานี

ต ารวจภูธรอุบลรัตน ์

๒๓,๙๐๐  ๒๓,๙๐๐ ๒๓,๙๐๐ ร้อยละที่

ลดลง 

ของจ านวนผู้

ติดยาเสพติด 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

จ านวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง 

งานปูองกันฯ
ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๐ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เทศบาลต าบลนาค า 

 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเชิง

สมานฉันท์ในพื้นที่ต าบลนาค า 

- จัดกิจกรรมปรองดอง

สมานฉันท์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

คามพึงพอใจ 

 

ประชาชนในต าบลนาค า 

มีความรักสามัคคีกัน 

งาน 
ปูองกันฯ
ส านักปลัด 

๔ โครงการปูองกันและแก้ไข

ป๎ญหายาเสพติดจังหวัด

ขอนแก่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดใน

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนท่ีท ากาปกครอง

จังหวัดขอนแก่น 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่ลดลง 

ของจ านวนผู้ติดยา

เสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น จ านวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการปูองกันและแก้ไข

ป๎ญหายาเสพติด 

            (แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการปูองกัน และ 

แก้ไขป๎ญหาย แปาเสพติดภายใน 

ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้โทษ

ของยาเสพติด 

 

 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละที่ลดลง 

ของจ านวนผู้ติดยา

เสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น จ านวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง 

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัดฯ 

๖ โครงการปูองกัน และแก้ไข

ป๎ญหายาเสพติดระดับต าบล 

 

(แผนชุมชน) 

 

เพื่อส่งเสริมการปูองกัน และ 

แก้ไขป๎ญหายาเสพติดภายใน 

ชุมชน 

- จัดตั้งด่านตรวจ 

- จัดกิจกรรมรณรงค ์

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่ลดลง 

ของจ านวนผู้ติดยา

เสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

จ านวนผู้ติดยาเสพติด

ลดลง 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๑ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง

ยาเสพติดให้โทษต่อเยาวชน 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อปูองกัน และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดสามารถควบคุม

สถานการร์ป๎ญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของ

ป๎ญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

เด็กและเยาวชน

ในต าบลนาค า  

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่

ลดลง 

ของจ านวนผู้

ติดยาเสพติด 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

จ านวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง 

งานปูองกันฯ
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๒ 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                       

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

           (ส่วนราชการ) 

เพื่อให้ประชาชนมี

อาชีพ 

และรายได้เพิ่มขึ้น 

-จัดอบรมเพิ่ม

ศักยภาพ ๑ ครั้ง 

-๑๓ หมู่บ้าน เข้า

ร่วมโครงการ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนต าบลนาค ามี

รายได้เพิ่มขึ้น 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

งานพัฒนา

ชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๓ 
 

 
 

 
                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                              

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๒  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค่า 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
- - - - -  - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๔ 
 

 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๓  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบครบวงจรตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม ่

(ไร่นาสวนผสม) 

 

(ส่วนราชการ) 

-เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

จัดอบรมเครือข่าย

เกษตรกรผู้ปลูกพืช

ปลอดสารพิษ 

 ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ มีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อ

การเลี้ยงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน

เกษตรกรตามแนวปรัญชา

เศรษฐกิจพอเพียง 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย

ครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัญ

ชาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดท าบัญชี

ครัวเรือน” 

๑ ครั้ง 

๖๐,๐๐๐ 

 

 ๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ มีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความรู ้

การจัดท าบัญชีครัวเรือน  และ

วิชาชีพในการประกอบอาชีพ

หลังฤดูเกี่ยวเกี่ยว 

-ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อ

การเลี้ยงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๕ 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะเพื่อการเกษตรใน

เขตเทศบาลต าบลนาค า  

            (แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้แก่เกษตรกรในเขตต าบลนา

ค า 

ขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะเพื่อ

การเกษตร 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของประชากรใน

ชุมชน มีรายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้

เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างลานค้า

ชุมชน  

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ชุมชน  

จัดหาสถานท่ี/

ก่อสร้างลานค้า

ชุมชน  

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ประชาช มีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้

เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๖ 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๔  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเพ่ิม

ทักษะตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 

มีงานท า มีรายได้ มี

คุณภาพ 

ชีวิตที่ดี 

ฝึกอบรมในด้านอาชีพ 
เพื่อเพ่ิมทักษะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เช่นส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม,การผลิตอิฐซีเมน

บล็อก,การผลิตน้ ายาล้างจาน,การเลี้ยงไก่พันธุ์

ไข,่ส่งเสริมอาชีพจักสาน,ส่งเสริมการปลูกข้าว

หอมมะลิปลอดสารพิษ,ฝึกอบรมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ

ประชากรในชุมชน มี

รายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานท า 

มีรายได้ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 (แผนชุมชน ) 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มพูนรายได้ 

ฝึกอบรมในด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ 
ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  (ตามความสนใจและความ
ประสงค์ของกลุ่มอาชีพ) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของประชาชนในชุมชน 

มีรายได ้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
กลุ่มอาชีพท่ี
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้มากข้ึน 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๗ 
 

          
           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๕  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได ้
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

องค์กรอาชีพและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพในกาบริหาร 

จัดการ พัฒนาคุณภาพ

สินค้าและบริการสู่สากล 

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในต าบลนาค า เช่นผลิตกล้วยฉาบ,ผลิตไม้กวาด

ดอกหญ้า,การเพาะเห็ดนางฟูาฯลฯ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 ของประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการ  

มีรายได ้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี

งานท า  

มีรายได้  

มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๘ 
 

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๑  :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๗ :การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

๓.๖  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น 

(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมให้ต าบล

เป็นที่รู้จักแก่คนใน

ท้องถิ่นอื่น 

จัดกิจกรรมด้านส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
โครงการที่มีการอนุรักษ์
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ 

มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ท าให้เกิดรายได้ในชุมชน 

กอง

การศึกษา 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ในเขตเทศบาลต าบลนาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน  

สร้างงาน  

สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนและท้องถิ่น 

ปรับปรุงพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ

ชุมชน เช่น  สระหนองขาม 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน

โครงการที่มีการอนุรักษ์

เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม

ต่างๆ 

ประชาชนมีงานท า  

มีรายได้แหล่งท่องเที่ยว

เป็นที่รู้จักชุมชนมีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๐๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาลาน

ตาดฟูาวัดบ้านนาค า เพื่อการ

ท่องเที่ยว  หมู่ที่ ๑๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน สร้าง

งาน  

สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนและท้องถิ่น 

ปรับปรุงพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยว

ต่าง ๆ ของ

ชุมชน  

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน

โครงการที่มีการอนุรักษ์เกี่ยวกับ

ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 

ประชาชนมีงานท า  

มีรายได้แหล่งท่องเที่ยวเป็น

ที่รู้จักชุมชนมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ ในเขต

เทศบาลต าบลนาค า  

(ประชาคม) 

เพื่อปูองกันการบุกรุก

พื้นที่สาธารณะ 

 

พื้นที่สาธารณะ

ในเขต ทต.นาค า 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่ลดลง ของจ านวนการบุก

รุกพื้นท่ีสาธารณะลดน้อยลง 

มีแนวเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน 

 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ ในเขตหมู่ที่ ๖ 

บ้านพระพุทธบาท 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

เพื่อปูองกันการบุกรุก

พื้นที่สาธารณะ 

 

พื้นที่สาธารณะ

ในหมู่บ้าน 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละที่ลดลง ของจ านวนการบุก

รุกพื้นท่ีสาธารณะลดน้อยลง 

มีแนวเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๐ 
 

 
                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                              

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.๑  แนวทางการพัฒนา      : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการฝึกอบรมรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้แก่

เยาวชนด้านการอนุรักษ์
ปุาชุมชน 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างถาวร 

กิจกรรมรณรงค์

สร้างจิตส านึก 

 ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ของจ านวนประชาชน

ที่เข้าร่วมโครงการ รู้คุณค่าของปุา

ชุมชนและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ

เยาวชนเกิดความรัก

และหวงแหน

สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก

ขึ้น 

งาน

สุขาภิบาล 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวฃ 
      (ส่วนราชการ) 

๑.ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

๒.ปรับปรุงปุา พ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อ

แก้ป๎ญหาภาวะโลกร้อนและร่วมถวาย

เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 

-จัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม ้

-ปรับปรุงปุา

สวนสาธารณะ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐  ของจ านวน

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ รู้

คุณค่าของปุาชุมชนและมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ประชาชนเกิดความรัก

และหวงแหน

สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก

ขึ้น 

งาน

สุขาภิบาล 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๑ 
 

 
       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.๒  แนวทางการพัฒนา      : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นท่ีปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์
ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๒.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐  ของ

จ านวนประชาชน

ที่เข้าร่วมโครงการ 

มีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การฟื้นฟูอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๒.ประชาชนเกิดความรัก

และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากข้ึน 

งาน 

สุขาภิบาลฯ

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการปลูกปุาชุมชน 

ในเขตต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนใน

การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก 
๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐  ของ

จ านวนประชาชนที่

เข้าร่วมโครงการ 

มีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ประชาชนได้รับความการ

บ ารุงรักษาดิน โดยการใช้

ปุ๋ยพืชสด 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๒ 
 

                                                                
      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                               

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
๔. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

๔.๓  แนวทางการพัฒนา      : พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการขุดลอกภายในเขต

เทศบาลต าบลนาค า  

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าที่ตื่นเขิน

ให้สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณ

มาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ เช่นหนองหว้า,สระหลวง,ขุด

ลอกฝายบ้าน,ขุดลอกห้วยคุมมุม,หนองไผ่ ,หนองแวง,

หนองขาม,หนองปิงฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีน้ า

ใช้ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอด

ทั้งปี 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดสระน้ า

สาธารณะในเขตพื้นที่ต าบล

นาค า 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าที่ตื่นเขิน

ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ปริมาณ

มาก 

ขุดสระน้ าสาธารณะ ๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ า

ใช้ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอด

ทั้งปี 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

ภายในเขตเทศบาลต าบลนา

ค า 

(ประชาคม) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ

การอุปโภค บริโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล 

เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดป ี

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ประชาชนมีน้ า

ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค 

ตลอดปี 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับการอุปโภค 

บริโภค 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๓ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการก่อสร้างระบบ

ชลประทานพร้อมระบบ

ท่อ 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคบริโภค 

ตลอดป ี

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๑๐๐ ประชาชนมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรตลอดทปี 

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตรและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลบ้านนาค า หมู่ที่ ๑ 

   อันดับ ๑ 

  (ประชาคม)  

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้

ส าหรับการอุปโภค บริโภค 

ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อ

บาดาล 

เพื่อการอุปโภค 

บริโภค ตลอดป ี

จ านวน ๑แห่ง 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ที่ 

๑  มีน้ าใช้เพื่ออุปโภค บริโภค 

ตลอดป ี

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ 

ส าหรับการอุปโภค บริโภค 

ตลอดทั่งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๔ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

บ้านนาค า หมู่ที่ ๗ 

อันดับ๓ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ

การอุปโภค บริโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล 

เพื่อการอุปโภค 

บริโภค ตลอดป ี

จ านวน ๑แห่ง 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๗  มี

น้ าใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ตลอดป ี

 

ประชาชนมีน้ าไว้

ใช้ 

ส าหรับการ

อุปโภค บริโภค 

ตลอดทั่งป ี

กองช่าง 

๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

บ้านนาค า หมู่ที่ ๑๓ 

อันดับ ๒ 

(ประชาคม) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ

การอุปโภค บริโภค ตลอดป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล 

เพื่อการอุปโภค 

บริโภค ตลอดป ี

จ านวน ๑แห่ง 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๓  

มีน้ าใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ตลอดป ี

 

ประชาชนมีน้ าไว้

ใช้ 

ส าหรับการ

อุปโภค บริโภค 

ตลอดทั่งป ี

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๕ 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๘ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๑ บ้านนาค า 

ล าดับที่ ๓ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๒ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๔ บ้านหนองไหล 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๕ บ้านห้วยค าน้อย 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๑๑ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๗ บ้านสัมพันธ ์

ล าดับที่ ๑ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๖ 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๘ บ้านเล้า 

ล าดับที่ ๔ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกล าห้วย หมู่

ที่ ๑๒ บ้านนาค าน้อย 

ล าดับที่ ๒ 

(ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าท่ีตื่นเขินให้

สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมาก  

ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ/

หนอง  คลอง บึง ฯล, 

 จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ประชาชน

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมีน้ าใช้

ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๗ 
 

 
 
 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๔.๔  แนวทางการพัฒนา      : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการก่อสร้างบ่อเผาขยะ

มูลฝอยของเทศบาลต าบล

นาค า 

(แผนชุมชน) 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการก าจัดขยะและ

ลดปริมาณขยะภายในชุมชนโดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วม 

ประชาชนมีสุขภาพดี  

และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชนใน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

๑. ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
๒. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน 

 (แผนชุมชน) 

เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฟูุงกระจายอยู่ใน
อากาศ 

ประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 
 ของประชาชนใน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

๑. ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
๒. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๘ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ 
 
 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก

ขยะ 

(ประชาคม) 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานยนต์ใน

การขนถ่ายและก าจัดขยะอย่าง

เป็นระบบ 

 

ประชาชนมี

สุขภาพดี  และ

มีคุณภาพชีวิต

ที่ด ี

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน

ในหมู่บ้านมี

คุณภาพชีวิตที่

ดขีึ้น 

มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัดอย่างถูก

วิธี 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการอบรมบริหารจัดการ

ขยะในพ้ืนท่ีต าบลนาค า 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    (ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ 

มีความตระหนักการคัดแยก

ขยะและการน าขยะมูลฝอย

กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

๒.เพื่อสร้างจิตส านึกให้

ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย 

 

 

ประชาชน ทั้ง 

๑๓ หมู่บ้าน

เข้าร่วม

โครงการ 

 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิตที่
ดขีึ้น 

๑.ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักใน

การคัดแยกขยะก่อนท้ิงและน ามาใช้

ประโยชน ์

๒.ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และมีพฤติกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม สามารถลดภาวะก๊าซเรือน

กระจกจก 

๓.ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจัด

ลดลงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่

ช้ันบรรยากาศมีปริมาณลดลง 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๑๙ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕ โครงการธนาคารขยะ

เทศบาลต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีจิตส านึกใน

การก าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในเขต ทต.นาค า 

๒.เป็นการช่วยลดขยะมูลฝอยและ

เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนใน

เร่ืองการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และ

เหมาะสม 

๓เพื่อสร้างระเบียบวินัยในการ

ปลูกฝ๎งการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

๔เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการก าจัด

ขยะมูลฝอยโดยมีประชาชนมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ 

๕.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายเป็น

ตัวอย่างที่ดีของชุมชน 

๖.เพื่อแก้ป๎ญหาการจัดการขยะและ

ลดภาระในการจัดการขยะภายในเขต 

ทต.นาค า 

 

 

 

จ านวนประชาชน 

 ๑๓ หมู่บ้าน 
๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  

ของประชาชน
ในหมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิตที่
ดขีึ้น 

๑.ประชาชนในชุมชน สามรถคัดแยกขยะได้

ถูกต้อง 

๒.ไม่มีขยะตกค้างในชุมชนในเขต ทต.นาค า 

๓.มีอาการเก็บ/คัดแยกขยะ 

๔.ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ การ

ใช้ประโยชน์ และการทิ้งขยะ 

๕เทศบาลต าบลนาค ามีกองทุนหมุนเวียน

ส าหรับโครงการธนาคารขยะ 

๖.มีการขยายโครงการสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ ทต.

นาค า 

๗.มีการขยายโครงการสู่ชุมชนในเขตพื้น ทต.

นาค า 

๘.เกิดความสามัคคีและความร่วมมืออันดี

ระหว่างเทศบาลกับโรงเรียน 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการ “เมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุข เทศบาลต าบล
นาค า 
”เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เจริญพระชนมพรรษา ๘๙ 
พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

(ส่วนราชการ) 

 - เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวาย ความจงรักภักดีเนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมพรรษา 
๘๙     พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
  - เพื่อรักษาความสะอาด  
เรียบร้อยในชุมชน 
   -เพื่อสร้างความสามัคคีให้

เกิดขึ้ในชุมชนเสริมสร้าง
วินัยการรักสะอาด 
-เพื่อพัฒนาต าบลท้องถิ่นให้
เป็นเมืองสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อ
การอยู่อาศัย  

   และการด ารงชีพท่ีดีของ
ประชากร 

 

จ านวนประชาชน 

 ๑๓ หมู่บ้าน 
๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  

ของประชาชน

ในหมู่บ้านมี

คุณภาพชีวิตที่

ดขีึ้น 

- ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สวยงาม ท า
ให้คุณภาพชีวิต การท างานดีขึ้น 
- สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความ
สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
- ประชาชนมีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย ์
- พื้นที่ในต าบลนาค ามีความสะอาด
เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแล
รักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี 
- ทุกภาคส่วนร่วมกันท าให้ต าบลนาค า
เป็นเมืองสะอาด  มีความปลอดภัยร่ม
รื่น      และน่าอยู่ เข้าสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๑ 
 

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
๔. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

๔.๕  แนวทางการพัฒนา   : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ

เกียรติพื้นท่ีสาธารณะประจ า

หมู่บ้าน/ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่

ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์

น้ า ให้คงอยู่อย่างถาวร 

กิจกรรมรณรงค์สร้าง

จิตส านึก ๑ ครั้ง  

เช่น จัดหาพันธุ์ปลา เพื่อ

ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า

ธรรมชาติ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ จ านวนประชาชน

ที่เข้าร่วมโครงการที่มีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ประชาชนเกิดความรัก

และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากข้ึน 

งาน 

สุขาภิบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการจัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์
ด/ีแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 

(แผนชุมชน) 
 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์

ข้าวที่มีคุณภาพและเป็นที่

ยอมรับของตลาด  

จัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ด/ี
แลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้แก่
กลุ่มเกษตรกร 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ๘๐ ของประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

งาน 

สวัสดิการฯ 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๒ 
 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๖  :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการฝึกอบรมการจัดท า 

ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง(แผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดท า

และทบทวนแผนชุมชนด้วย

ตนเองและน าไปใช้เป็น

แนวทางพัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรมการจัดท าและ

ทบทวนแผนชุมชนให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที๑่ – ๑๓ 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ท่ีเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชาชนท่ีมี 
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ เทศบาล 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง   

 มีแผนพัฒนาชุมชนที่ม ี

ประสิทธิภาพ 

งาน 

พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดฯ 

 

๒ โครงการจัดท าและทบทวน

แผนพัฒนาสามปี  

 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/ ประชาคมต าบล  

เพื่อจัดท าและทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ประชาชนในหมู๋บ้านมี 
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ เทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สามารถแก้ไขป๎ญหา

ความต้องการของชุมชน

ได้อย่างแท้จริง 

 

งาน 

วิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

ส านักปลัดฯ 

๓ โครงการจ้างเหมาบริการ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเป็นค่าจ้างการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลต าบลนา

ค า 

จ้างบุคคลเพื่อด าเนิน

ปฏิบัติงานภารกิจของ

เทศบาลต าบลนาค า  

 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน
ที่มารับบริการ มีความพึง
พอใจ และประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับบริการ

อย่างทั่วถึง 

สป. 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ 
 
 

โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นและสร้างความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลนาค า 

๑ ครั้ง 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ของโครงการทั้งหมด

ที่เทศบาลได้

ด าเนินงาน สามารถ

ตรวจสอบได ้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

ท้องถิ่นเกิด 

ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง 

องค์กรภาครัฐกับ

ชุมชน 

งาน 

วิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

อ าเภออุบลรัตน ์

(ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาระบบข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส

สะดวก ตรวจสอบได้ 

อุดหนุนงบประมาณให ้

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภออุบลรัตน์ 

เป็นผู้บริหารจัดการ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

 ๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

จัดซื้อจัดจ้าง 

มีความโปร่งใส 

สะดวก 

ตรวจสอบได้ 

ระบบข่าวสารจัดซื้อ

จัดจ้าง 

มีความโปร่งใส 

สะดวก 

ตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

๖ โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน  

                (ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาล 

ด าเนินการพัฒนาระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ท่ีเพิ่มขึ้น 

ของรายได้จากการ

จัดเก็บภาษ ี

 

การจัดเก็บรายได้

เพิ่มสูงขึ้น จาก

ฐานข้อมูลที่

ครบถ้วน 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๔ 
 

              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๖  :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๒  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจัด

ประชุมประชาคม

ต าบลนาค า  

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

และสร้างความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

-จัดประชุมประชาคมระดับ

หมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู ่

-จัดประชุมประชาคมระดับ

ต าบลต าบล ท้ัง ๑๓ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 

 

 ๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

ร้อย๑๐๐ ของจ านวน
ประชาชนในหมู่บ้าน มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของ 
เทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข

ป๎ญหาความต้องการของชุมชนได้

อย่างแท้จริง 

 

งาน 

วิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการอบรม

เสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

ส าหรับประชาชน 

จัดฝึกอบรมกฎหมาย 

เบื้องต้นที่จ าเป็นใน 

ชีวิตประจ าวันให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลต าบลนาค า 

และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ ความ

เข้าใจ 

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

ส าหรับประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลต าบลนาค าและ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 

งานรับ

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๕ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการอบรมความรู้ทางวินัย 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลนา

ค า 

      (ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้เสริมสร้าง

ความรู้ทางด้านวินัย 

พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลนาค า 

จัดอบรม ให้ความรู้ทางด้าน

วินัย ให้กับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง  ๑ ครั้ง  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง มีความรู้ 

ความเข้าใจด้านวินัย 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง มีความรู้ 

ความเข้าใจด้านวินัย 

งานรับ

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

ส านักปลัดฯ 

๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

เพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชน  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึง

พอใจ 

ผู้น ามีภาวะผู้น า และมี

ศักยภาพ ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานกับภาค

ส่วนราชการ 

งาน 

สวัสดิการ 

ส านักปลัดฯ 

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

เลือกตั้งระดับต่างๆ 

 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเลือกตั้ง

ตามระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

- จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 
-จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
- ส่งเสริม/สนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการเลือกตั้ง
ต่างๆตามที่ กกต. ร้องขอ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ประชาชนผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ความ

เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตย 

 

 

ประชาชนรู้หน้าที่

พลเมืองที่ดี หน้าที่ท่ี

ต้องไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง รู้

ระบบระชาธิปไตย 

 

งานบริหาร

ทั่วไป 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/ที่มาของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

ชุมชน 

      (ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างความปรองดอง

สมาฉันท์ในชุมชน 

จัดกิจกรรมสร้างความ

ปรองดองสมาฉันท์ในชุมชน ๑ 

ครั้ง 

 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชน

กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการมีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ

ปรองดองสมาฉันท์กัน

ชุมชน 

งานรับ

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

ส านักปลัดฯ 

๗ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์

ยุติธรรมชุมชนต าบลนาค า  

        (ส่วนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนต าบลนาค า 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนต าบลนาค า 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชน

กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการมีความพึง

พอใจ 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบลนาค า มี

งบประมาณในการ

ด าเนินกิจกรรมของศูนย ์

งานรับ

เรื่องราวร้อง

ทุกข ์

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๗ 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๖  :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่   ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๓  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
ที ่ โครงการ/ที่มาของ

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลนาค า  

      (ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการ

บริหารท้องถิ่นรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม

อาเซียน 

จัดอบรมผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล 

๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐บุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า

มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรของเทศบาลต าบลนา

ค ามีความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติราชการ 

งาน 

การเจ้าหน้าที ่

ส านักปลัดฯ 

๒ โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมส าหรับ พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลนาค า 

 (ส่วนราชการ) 

       (ส่วนราชการ) 

เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝ๎ง

คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานราชการและ

ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการฯมี
ความรู้ความเข้าใจในการท างาน
มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ในการให้บริการประชาชน 
 
 
 

งาน 

การเจ้าหน้าที ่

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๘ 
 

ที ่ โครงการ/ที่มาของ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 (ส่วนราชการ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานราชการ 

และการให้บริการ

ประชาชน 

จัดฝึกอบรมศึกษาดู

งานให้กับคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานเทศบาล

ต าบลนาค า 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

บุคคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน

จากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาดูงาน 

และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ

ในองค์กรตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการให้บริการประชาชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานราชการ 

และการให้บริการ

ประชาชน 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งาน 

การ

เจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลัดฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๒๙ 
 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

          เทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๖  :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๘ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๔  แนวทางการพัฒนา      : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 

ที ่ โครงการ/ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  ICT 

เพื่อประชาชน 

 (ประชาคม) 

เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต

แก่เยาวชนและประชาชน 

ในการศึกษาหาความรู้และ

ข่าวสารที่ทันสมัย 

จัดสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เยาวชน

และประชาชน 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนที่เข้ารับบริการมี

ความพึงพอใจ 

 

ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้นและ 

ได้รับข่าวสารที่ทันสมัย 

รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาการให้บริการ 

สาธารณะแก่ประชาชนและสิ่ง

อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานราชการ 

และการบริการประชาชน 

จัดหา/จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น

ทางเดินสาธารณะ/ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เป็นต้นปรับปรุง/ต่อ

เติมทางขึ้นผู้พิการ/ผู้สูงอาย ุ

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับ
บริการ(ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)
ได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภัยเมื่อมาใช้
บริการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกต่อการให้บริการ
ของ เทศบาลต าบลนา
ค า 

กองช่าง 

๓ โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลนาค า 

 

           (ส่วนราชการ) 

 

 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินของ 

ทต.นาค า 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทต.

นาค า ที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง 

ฯลฯ ให้คงอยู่ในสภาพด ี

และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อยู่ในสภาพดี 
และสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความ
สะดวกต่อการให้บริการ
ของ เทศบาลต าบลนา
ค า 

-ส านักปลัดฯ. 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

-กอง

การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๐ 
 

๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ

ใช้ในกิจการของเทศบาล

ต าบลนาค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ราชการ และการ

บริการประชาชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น

ต่อการปฏิบัติราชการอาทิเช่น 

รถยนต์ส่วนกลาง,คอมพิวเตอร์  

ตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะเก้าอ้ี 

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

การปฏิบัติหน้าที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

และประชาชนผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจ 

 

เทศบาลมีเครื่องใช้ที่
มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง

การศึกษา 

๕ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารส านักงานและ

สิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ส านักงานเทศบาลต าบลนา

ค า 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส านักงาน

และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน

เทศบาลต าบลนาค า 

-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม

ของเทศบาลต าบลนาค า รวมไปถึง

ห้องน้ าห้องส้วมที่ใช้ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

ประชาชนผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกต่อการ

ให้บริการของ

เทศบาลต าบลนาค า 

กองช่าง 

๖ โครงการจัดซื้อน้ ามัน

เชื้อเพลิงและสารล่อลื่น 

(ส่วนราชการ) 

๑.เพื่อพัฒนางานใน

ความรับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพ 

๒.เพื่อช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

 

-จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและสารล่อลื่น

ทุกประเภท 

 

 

 

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  

ประชาชนผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกต่อการ

ให้บริการของ

เทศบาลต าบลนาค า 

สป. 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง

การศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๑ 
 

๗ โครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานพร้อมสิ่งก่อสร้าง

อื่นๆ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ราชการ และการ

บริการประชาชนได้

อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

-โรงจอดรถ 

- ห้องน้ า  

-ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มา

ติดต่อราชการ พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลนา

ค า 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน  

/อาคารอเนกประสงค ์

ภายในบริเวณส านักงาน

เทศบาลต าบลนาค า 

 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

-โรงจอดรถ 

- ห้องน้ า  

-ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มา

ติดต่อราชการ พึง

พอใจ 

ประชาชนมีความพึง

พอใจในบริการที่

ได้รับจากเทศบาล

ต าบลนาค า 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

ส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ 

(ส่วนราชการ) 

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

-โรงจอดรถ 

- ห้องน้ า ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มา

ติดต่อราชการ พึง

พอใจ 

ประชาชนมีความพึง

พอใจในบริการที่

ได้รับจากเทศบาล

ต าบลนาค า 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๒ 
 

 

     
 

 

     
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

   
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 
๑ โครงการซ่อมสร้าง

ถนนผิวจราจกลาด
ยางCape Seal ทาง
หลวงชนบทสาย ขก 
๕๐๓๓  

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๖,๐๐๐,๐
๐๐ 

เทศบาลต าบล
นาค า 

รวมท้ังสิ้นจ านวน  ๑ 
โครงการ 

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๘,๐๐๐,๐
๐๐   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                

  
 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๓ 
 

               บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม         
๑.๑ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

๑๓ ๘,๗๑๐,๑๐๐ ๑๓ ๘,๗๑๐,๑๐๐ ๑๓ ๘,๗๑๐,๑๐๐ ๓๙ ๒๖,๑๓๐,๓๐๐ 

๑.๒ พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

๑๓ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๒๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๒,๐๖๐,๐๐๐ 

๑.๓ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๖ ๓๓๕,๐๐๐ ๖ ๓๓๕,๐๐๐ ๖ ๓๓๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๐๐๕,๐๐๐ 

๑.๔ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

๒๐ ๑,๒๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๒๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๒๙๕,๐๐๐ ๖๐ ๓,๘๘๕,๐๐๐ 

๑.๕ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
๑.๖พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

๓ ๓๓๕,๐๐๐ ๓ ๓๓๕,๐๐๐ ๓ ๓๓๕,๐๐๐ ๙ ๑,๐๐๕,๐๐๐ 

 
 

 แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๔ 
 

                                                                               
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม         
๑.๗  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ 

๑.๘  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
 

๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๑๙๐,๐๐๐ 

รวมกรอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖๕ ๑๕,๙๔๕,๑๐๐ ๖๕ ๑๕,๙๔๕,๑๐๐ ๖๕ ๑๕,๙๔๕,๑๐๐ ๑๙๕ ๔๗,๘๓๕,๓๐๐ 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๕ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่         
๒.๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชน
เมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ โดยมีการวาง
ผังเมือง การปูองกันและควบคุมป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 

๓๘ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๓๘ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๓๘ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑๔ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการ
ขนส่งมวลชน 

๓๓ ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๙๙ ๓๓,๓๐๐,๐๐๐ 

๒.๓ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๐๐,๐๐๐ 
๒.๔ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 
๗ 

 
๗๑๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๗๑๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๗๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑ 

 
๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๖ 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ท้องถิ่นด าเนินการเอง) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๕ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
๕ 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๑๕ 

 
๒,๗๖๐,๐๐๐ 

๒.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยา
เสพติด และปลอดอบายมุข 

๗ ๑๖๓,๙๐๐ ๗ ๑๖๓,๙๐๐ ๗ ๑๖๓,๙๐๐ ๒๑ ๔๙๑,๗๐๐ 

รวมกรอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๙๓ ๒๐,๗๙๓,๙๐๐ ๙๓ ๒๐,๗๙๓,๙๐๐ ๙๓ ๒๐,๗๙๓,๙๐๐ ๒๗๙ ๖๒,๓๘๑,๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๗ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน         
๓.๑  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐ 

๓.๒  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ
สถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค่า 

- - - - - - - - 

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ  

๔ ๘๙๐,๐๐๐ ๔ ๘๙๐,๐๐๐ ๔ ๘๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๖๗๐,๐๐๐ 

๓.๔  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๓๖๐,๐๐๐ 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๘ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
๓.๕ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันได้ 

 
๑ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๖๐,๐๐๐ 

๓.๖ พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ๕ ๓๔๐,๐๐๐ ๕ ๓๔๐,๐๐๐ ๕ ๓๔๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 
รวมกรอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๓ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๓๙ ๔,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๓๙ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

        

๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๖ ๙๐,๐๐๐ 

๔.๒   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธาร
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔.๓  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

๑๓ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๗,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๔๐ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

        

๔.๔     เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 

๖ ๓,๗๙๐,๐๐๐ ๖ ๓,๗๙๐,๐๐๐ ๖ ๓,๗๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๑๑,๓๗๐,๐๐๐ 

๔.๕ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสัตว์ในท้องถิ่น  

๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ 

รวมกรอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๒๕ ๖,๕๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๖,๕๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๖,๕๖๐,๐๐๐ ๗๕ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๔๑ 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ปี 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
๕.๑  ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างาน 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๖ ๕๓๕,๐๐๐ ๖ ๕๓๕,๐๐๐ ๖ ๕๓๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๖๐๕,๐๐๐ 

๕.๒  ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

๗ ๓๗๐,๐๐๐ ๗ ๓๗๐,๐๐๐ ๗ ๓๗๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๑๑๐,๐๐๐ 

๕.๓  ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบ
คุณธรรมจริยธรรม 

๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๒๙๐,๐๐๐ 

๕.๔  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการ
ที่ดีและทันสมัย 

๙ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗ ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ 

รวมกรอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒๕ ๑๔,๖๓๕,๐๐๐ ๒๕ ๑๔,๖๓๕,๐๐๐ ๒๕ ๑๔,๖๓๕,๐๐๐ ๗๕ ๔๓,๙๐๕,๐๐๐ 
รวมโครงการทุกยุทธศาสตร์เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒๑ ๕๙,๓๑๔,๐๐๐ ๒๒๑ ๕๙,๓๑๔,๐๐๐ ๒๒๑ ๕๙,๓๑๔,๐๐๐ ๖๖๓ ๑๗๗,๙๔๒,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา้  ๑๔๒ 
 

 
ส่วนที่ ๔  

แนวทางการติดตามประเมินผล 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน     
  (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
  (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
  (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 
  (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   ๒ คน 
 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
 

(๑)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้     ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
๔.๒ ระเบียบ  วิธีการ  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนา
สามปีมีการด าเนินการมในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม ่



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๔๓ 
 

การประเมินผล 

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพื่อเป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 

๑.เกณฑ์สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
เป็นการประเมินควาส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี 

น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานท่ีมุ่งบรรลุเปูาหมายเชิงกล
ยุทธในระยะยาว  

๒.เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
๓.เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
๔.เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
๕.เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
๖.เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
๗.เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 
๑.เกณฑ์ความก้าวหน้า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผน  
การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับป๎ญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

๒.เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปใน 

การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน  

๓.เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  

โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการ 
 ๔. เกณฑ์ผลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและ 
หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบด้าน
บวกหรือด้านลบก็ได ้

๕.เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง 

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขป๎ญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง 
ตลอดจนจะต้องตอบค าถนด้วยว่า แนวางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขป๎ญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  

 

 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๔๔ 
 

๖.เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าสามารถ
ด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากน้ียัง
หมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม ่
 

๗.เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ 

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

๘.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครง 

การจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ 

 
แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ี

ของเทศบาลต าบลนาค า 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๐  

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
การประเมินผล ผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

๒๕  

๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  

๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕)  

๓.๒ พันธกิจ (๕)  

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐)  

๓.๔ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๕)  
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๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕)  

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๒)  

๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๓)  

รวม ๑๐๐  

ประเด็นการพิจารณา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
       -ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ ให้พิจารณา ข้อมูลการปกครอง 
ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง พ้ืนฐาน สถานท่ีท่องเที่ยว 
เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
         -ส าหรับแผนพัฒนาสามปี ให้พิจารณา  
สรุปสถานการณ์พัฒนา(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค) 
         - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน 
          - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
          - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 (เพื่อดูการด าเนินงาน ในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการ
บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด) 

๑๐ 
 
 
 

(๓) 
 
 

(๓) 
 

(๒) 
 

(๒) 
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๒.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
-การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
-มีการจ าแนก ผลการวิเคราะห์ ป๎จจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ 
-มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความ
ต้องการ 
-มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบใน
แผนพัฒนา 

๑๐ 
(๕) 
(๕) 
 

๑๕ 
 

(๕) 
 
 

(๕) 
 

(๕) 

 

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
         - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
         - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ          - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
         - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนที ่
         - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
         - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ป๎ญหาศักยภาพของ อปท. 
         - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
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หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบใน
การจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
 

๓.๔ เปูาประสงค ์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
         - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
         - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๓ ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   ตัวชี้วัด 
          - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และ
สะท้อนผลลัพธ์ตามเปูาประสงค ์
          - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 
     - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
     - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 
๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทะศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ 
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร ์
     -  มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค ์
     - มีโครงการ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
(๘) 
 

(๓) 
(๓) 
(๒) 
(๕) 

 
(๓) 
 

(๒) 
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ภาคผนวก 
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ผนวก  ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ผนวก  ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลนาค า 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได ้

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
 ๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๒ พันธกิจ (๕) 
 ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
 ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๕ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 
 ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๑๕) 
 ๓.๗บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ (๑๐) 
 รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
       -ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ ให้พิจารณา ข้อมูลการปกครอง 
ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง พ้ืนฐาน สถานท่ีท่องเที่ยว 
เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
         -ส าหรับแผนพัฒนาสามปี ให้พิจารณา  
สรุปสถานการณ์พัฒนา(วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค) 
         - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน 
          - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
          - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 (เพื่อดูการด าเนินงาน ในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการ
บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด) 

๑๐ 
 
 
 

(๓) 
 
 

(๓) 
 

(๒) 
 

(๒) 
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๒.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
-การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
-มีการจ าแนก ผลการวิเคราะห์ ป๎จจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ 
-มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความ
ต้องการ 
-มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบใน
แผนพัฒนา 

๑๐ 
(๕) 
(๕) 
 

๑๕ 
 

(๕) 
 
 

(๕) 
 

(๕) 

 

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
         - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
         - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ          - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
         - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนที ่
         - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
         - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ป๎ญหาศักยภาพของ อปท. 
         - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
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หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบใน
การจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
 

๓.๔ เปูาประสงค ์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
         - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
         - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๓ ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   ตัวชี้วัด 
          - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และ
สะท้อนผลลัพธ์ตามเปูาประสงค ์
          - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 
     - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
     - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 
๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทะศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ 
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร ์
     -  มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค ์
     - มีโครงการ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
(๘) 
 

(๓) 
(๓) 
(๒) 
(๕) 

 
(๓) 
 

(๒) 
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ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

……………..........................………………. 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อประกาศและบังคับใช้พัฒนา
ท้องถิ่นของตนให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ให้ไว้  ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน คราวประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)   เมื่อวันที่  
๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว 

เทศบาลต าบลนาค า จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ   วันที่     ๒๗    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

      (ลงชื่อ) 
(นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน)์ 

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า  
ที่   ๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
------------------------------------------------- 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย     การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๘  จึงขอยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า เลขท่ี ๗๑๕/๒๕๕๗ ลว.๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เนื่องจากป๎จจุบันเทศบาลต าบลนาค าได้มีค าสั่งรักษาการหัวหน้าฝุายปกครอง และขอแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ประกอบด้วย 

(๑) นายชาญชัย      ศรีวิวัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ประธานกรรมการ  
(๒ )นายแหวน        ลุนพรหม     ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  กรรมการ  
(๓) นายนิพนธ์      แสนแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า กรรมการ  
(๔) นายสมหมาย  มหาหิงส์   รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า กรรมการ  
(๕) นายอาทิตย์   แสงกลาง                   เลขานายกเทศมนตรีต าบลนาค า   กรรมการ 
(๖) นายสัมฤทธิ์     ท้าวหา                     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาค า  กรรมการ 
(๗) นายประดิษฐ์   คลังกลาง  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
(๘) นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
(๙) นายอุดม        เจริญศรี  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
(๑๐) นายทองม้วน  ลุนพรหม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ ๑๓  กรรมการ  
(๑๑) นายส าเนียง    แสงกลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   หมู่ที่ ๙  กรรมการ  
(๑๒) นายสมาน  นามดอกไม้  ผู้ทรงคุณวุฒิ   หมู่ที่  ๓  กรรมการ  
(๑๓) ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ  
(๑๔) ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ  
(๑๕) เกษตรอ าเภออุบลรัตน์  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ  
(๑๖) นายมนูญ  หินค า   ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  ๑๐ กรรมการ  
(๑๗) นายวิเชียร  กินรีแซ   ผู้แทนประชาคม   หมู่ที่ ๙ กรรมการ  
(๑๘)  นายสุทัศน์  กัลยาบัณฑิต  ผู้แทนประชาคม   หมู่ที่ ๑๓ กรรมการ  
(๑๙) นายพิศิษฐ์    รักษ์สกุลกูดอ้ัว  ปลัดเทศบาลต าบลนาค า        กรรมการ/เลขานุการ 
(๒๐) นางสาวรวีวรรณ   สีดาเคน หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาการ หน.สป    ผู้ช่วยเลขานุการ  
(๒๑)จ่าเอก ทรงศักดิ์ หลานวงษ์  เจ้าพนักงานปูองกัน รักษาการ หัวหน้าฝุายปกครอง  
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           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ( ๒๒) นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ  

-๒- 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ตามข้อ ๓- ๑๕   มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒  ปี  และ
อาจได้รับการเลือกอีกได้  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า   มีหน้าที่ดังนี้  

 
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า โดยพิจารณาจาก 

(๑.๑) อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค า โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ  
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการปูองและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัดโดยให้เน้นด าเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขป๎ญหาความยากจน  การปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

(๑.๔) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
เขตจังหวัด 

(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(๑.๖) แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  

และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดท าแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับ  

การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่     ๑๙     เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายชาญชัย    ศรีวิวัฒน์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๕๗ 
 

 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า  
      ที่   ๑๑/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
------------------------------------------------- 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๙  จึงขอยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า เลขท่ี ๑๘๑/๒๕๕๘ ลว.
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                       เนื่องจากป๎จจุบันเทศบาลต าบลนาค าได้มีค าสั่งรักษาการ
หัวหน้าฝุายปกครอง และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาค า ประกอบด้วย 
  (๑) นายพิศิษฐ์   รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาลต าบลนาค า   ประธานกรรมการ  
  (๒) นายธวัชชัย  บึงมุม  รองปลัดฯ/รก.ผอ.กองการศึกษา กรรมการ  

(๓)นางณิศรา      ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
(๔) นายยุทธนา   ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
(๕) นายสาคร    แก้วดี  ตัวแทน ประชาคม  หมู่ที่  ๑๐ กรรมการ  
(๖) นายประจวบ  ศรีพรรณ์ ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่   ๓ กรรมการ  
(๗) นายค าพอง   สุรขันธ์  ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่  ๑ กรรมการ  
(๘) นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน     หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาการ หน.สป    กรรมการ/เลขานุการ 

 (๙)จ่าเอก ทรงศักดิ์ หลานวงษ์  เจ้าพนักงานปูองกัน รักษาการ หัวหน้าฝุายปกครอง  
          ผูช้่วยเลขานุการ  

(๑๐) นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผช.เลขานุการ 
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ตามข้อ ๕- ๗   มีวาระ 
อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒  ปี      และอาจได้รับการเลือกอีกได้   และให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า มีอ านาจหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าก าหนด    จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   และจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) ดังนี้  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙    เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๕๘ 
 

 
 

( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า 
     ที่   ๖๒๘/ ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
------------------------------------------------- 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘   จึงขอยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า เลขท่ี ๗๑๗/๒๕๕๗ 
ลว. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า   ประกอบด้วย 
  (๑) นายแหวน  ลุนพรหม              ประธานสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
  (๒) นายติ๊ก   นาไชยเวศ  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
  (๓) นายสมนึก  ชัยหัส   ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

(๔) นายสุจิต     เพียโคตร  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
(๕) นายไพทูน    สีกอกมาตย์  ตัวแทน ประชาคม  หมู่ที่  ๑๓ กรรมการ  
(๖) นายพานิช  วรบัณฑิต  ตัวแทนประชาคม   หมู่ที่ ๑๐ กรรมการ  
(๗) ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน  ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ     กรรมการ 
(๘) ผอ.โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์    ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ     กรรมการ 
(๙) ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า ตัวแทนส่วนราชการ      กรรมการ 
(๑๐) นายเดช     อันทเกตุ       ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่  ๑๐      กรรมการ  
(๑๑)  นายสมาน  ลุนพรหม    ผู้ทรงคุณวุฒิ   หมู่ที่   ๓      กรรมการ  
(๑๒) นายพิศิษฐ์    รักษ์สกุลกูดอ้ัว   ปลัดเทศบาลต าบลนาค า       กรรมการ/

เลขานุการ 
(๑๓) นางสาวรวีวรรณ   สีดาเคน หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาการ หน.สป    ผช.เลขานุการ 
(๑๔) จ่าเอก ทรงศักดิ์    หลานวงษ์   เจ้าพนักงานปูองกันฯ รักษาการ หน.ฝุายปกครอง      
             ผช.เลขานุการ 
(๑๕) นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว        จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน     ผช.เลขานุการ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า๑๕๙ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าวาระอยู่ในต าแหน่ง  
  คราวละ ๒  ปี      และอาจได้รับการเลือกอีกได้   และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม 
 

๒ 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๘   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 ( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์ ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


