
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 
 

โดย 
 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น                             

 

 



  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ค ำน ำ 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๐ (๙)  

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   
 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค าได้   

 
   

  บัดนี้  เทศบาลต าบลนาค า โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
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โดยเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 

สำรบัญ 
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ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน                1-23 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          24-49 
  
ส่วนที่  ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสูก่ำรปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   50-55 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   56-239 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/2)  240-259 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     260-264

               
ส่วนที่  ๔  กำรติดตำมและประเมินผล               265-276 
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      ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
  

1.) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ประวัติความเป็นมา 
ตําบลนาคําได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕   โดย

แยกจากตําบลบ้ านดงและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่ วนตําบลนาคํา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอน
พิเศษ ๔๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙  และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาคํา  เป็นเทศบาลตําบลนาคํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

เดิมตําบลนาคํา เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตําบลบ้านดง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตําบลบ้านดง มีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่มีปัญหาการดูแล การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิด
เพ่ิมขึ้น ขยายพ้ืนที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพ่ือให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกการปกครอง
ออกจากตําบลบ้านดง เป็นตําบลนาคําซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขตตําบลศรีสุขสําราญด้วย  
ต่อมาประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องของตั้งอําเภอขึ้นโดย
กําหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ ๓ ตําบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็น
สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอําเภอ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่ง
อําเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจากอําเภอน้ําพอง และให้ตําบลบ้านดง ตําบลนาคํา และตําบลโคกสูงอยู่
ในเขตการปกครองของกิ่งอําเภออุบลรัตน์ ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอําเภอเป็นอําเภอ ตําบลนาคําได้อยู่ในเขตการปกครองของอําเภออุบลรัตน์จนถึง
ปัจจุบัน 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaitambon.com 
(1) ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง  เทศบาลตําบลนาคําตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด 
ขอนแก่น ห่างจากตัวอําเภออุบลรัตน์ ประมาณ  ๑๕ กิโลเมตร และตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  ๖๗  
กิโลเมตร 

1.2 พื้นที่ เทศบาลตําบลนาคํา มีพ้ืนที่ประมาณ ๘๐ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๓๕,๗๑๔ ไร่  
แบ่งออกเป็น 

-  ที่ดินทําการเกษตรกรรม   ๑๙,๖๔๔ ไร่ 
-  ที่ดินอยู่อาศัย     ๑๐,๗๑๔ ไร่ 
-  ที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์       ๓,๕๗๑ ไร่ 
-  ที่รกร้างว่างเปล่า       ๑,๗๘๕           ไร ่
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

(๑.)  ด้านกายภาพ 
 

http://www.thaitambon.com/
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1.3 อาณาเขต  เทศบาลตําบลนาคํา  มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลศรีสุขสําราญ  อ.อุบลรัตน์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสะอาด  อ.น้ําพอง และตําบลดงเมืองแอม  

อ.เขาสวนกวาง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลบ้านดง  อ.อุบลรัตน์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เทือกเขาภูพานคํา รอยต่ออําเภอโนนสัง  
                                         จ.หนองบัวลําภู 

สํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา  
เทศบาลตําบลนาคํา  ตั้งอยู่ที่  ๗  ตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  
ห่างจากตัวอําเภออุบลรัตน์ ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  และตัวจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  
๖๗  กิโลเมตร 

              โทรศัพท์  ๐๔๓ –๓๐๖๐๙๕  
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง   จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น   เป็นเทศบาลตําบล 
นาคํา    

 
 

แผนที่พอสังเขป  :  ต ำบลนำค ำ 



3 
 

 
๒.  ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตําบลนาคํา  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางตอนในบริเวณตะวันออกของ 
ตําบลมีลําห้วยไหลทอดผ่านจากทิศเหนือลงทิศใต้ซึ่ง  แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขาสลับเนินดิน
ขนาดใหญ่สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดเทือกเขาภูพานคํา  ซึ่งทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกและมีสภาพพ้ืนดินเป็น
ดินร่วนปนทรายและมีบ่อลูกรังกระจายตัวโดยทั่วไป พ้ืนที่ป่าไม้ประเภทไม้แดง เต็ง รัง พลวง ผลัดใบในฤดูแล้ง 
แหล่งกักเก็บน้ําประเภท ห้วย หนองน้ํา สระน้ําขนาดเล็ก  การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ
เกษตร 
เป็นดังนี้ 

- ทํานาปลูกข้าว   9,821 ไร่  ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- อ้อย       319.25 ไร่ ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- มันสําปะหลัง    4,576.13 ไร่ ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ยางพารา         417.23 ไร่ ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ยูคาลิปตัส         28 ไร่ ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 
๓.  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้ 
เทศบาลตําบลนาคํา มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้ง  ซึ่งจะมีฤดูฝน และฤดูแล้งสลับกันและจะ
แตกต่างกันอย่างเด่นชัดคือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกตลอดฤดูแต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้งมี  ๓  ฤดู  คือ 

(๑) ฤดูฝน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย  คือ ประมาณ 
กลางเดือนพฤษภาคม แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ถึง ๒ สปัดาห์  และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 
รวมเวลาประมาณ  ๕เดือนฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน  
            (๒) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย คือ     ประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์รวมเวลาประมาณ ๓ เดือน อากาศเย็นและแห้ง
แล้งจากประเทศจีน ซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให้อากาศหนาวในฤดูหนาว 

        (๓) ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม รวม
เวลาประมาณ ๓ เดือน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกําลังลงในเดือนกุมภาพันธ์กระแสลมจากทะเล
จีนใต้ก็เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้   และเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์กําลัง
เคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางซีกโลกเหนือ จึงเป็นระยะท่ีอากาศร้อนอบอ้าวและอาจจะมีพายุฤดูร้อนบ้าง 

 
 

๔. ลักษณะของดิน 
     สภาพเป็นดินร่วนปนทราย  การทําการเกษตรเพาะปลูกไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ 
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๑) เขตการปกครอง 

ต าบลนาค า  ประกอบด้วย   ๑๓ หมู่บ้าน  มีดังต่อไปนี้  
     หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา  
      หมู่ที่  ๒  บ้านโนนราศรี 
  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  
       หมู่ที่  ๔  บ้านหนองไหล 
         หมู่ที่  ๕  บ้านห้วยคําน้อย 
  หมู่ที่  ๖   บ้านพระพุทธบาท 
  หมู่ที่  ๗   บ้านสัมพันธ์ 
        หมู่ที่  ๘   บ้านเล้า 
      หมู่ที่  ๙   บ้านหนองขาม 

หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองแวง 
        หมู่ที่  ๑๑  บ้านทานตะวัน 
      หมู่ที่  ๑๒  บ้านนาคําน้อย 

หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ 
 

โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล   
  ๑)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่   
  เทศบาลตําบลนาคํา  เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง   มีภารกิจอํานาจหน้าที่ ที่จะต้อง
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ  ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ดังนี้ 

๑) ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วย   นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   มีแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาค า เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 
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2)ฝ่ายนิติบัญญัต ิ   ประกอบด้วย      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา    

มีโครงสร้าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

เลขานุการสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 
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3.ฝ่ายประจ า  ประกอบด้วย    ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ   

พนักงานจ้างของเทศบาล    ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเทศบาลและปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล 
มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหารทั่วไป              - งานการเงินและบัญชี                         -งานก่อสร้าง            - งานบริหารการศึกษา 
-งานการเจ้าหน้าที่                - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้                -งานออกแบบและควบคุมอาคาร        -งานส่งเสริมการศึกษา  
                ศาสนา 
-งานสวัสดิการสังคมฯ                    - งานพัสดุและทะเบียนฯ                       -งานประสานสาธารณูปโภค              -งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 
-งานนิติการ                     -งานผังเมือง 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

เทศบาลตําบลนาคําแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ทั้งหมด  5  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
จํานวน  25 คน  พนักงานจ้าง  จํานวน  ๒ คน  รวมทั้งสิ้น  ๒7 คน จํานวนพนักงานเทศบาลตําบลนาคํา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ. 25๖4 – 2566) ได้กําหนดอัตรากําลังไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)  
โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทําทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล การดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คําปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ทั้งหมด  การดําเนินการ  เกี่ยวกับการ
อนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 

 
 
 

กองการศึกษา 

ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 
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1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานเทศบัญญัติ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                     ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ 

-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 

   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.๔  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
 -งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม    

  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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         ๑.8 งานสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสง

เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนา
แนน และชุมชนแออัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ   
 2.  กองคลัง     

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ 
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนําส่งเงินคงเหลือประจําวันการ
รับ และจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินของเทศบาล    ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสําคัญและเงิน
ยืมค้างชําระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน 
คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2  งานบัญชี    
   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใช้จ่ายเงินของเทศบาล การ
อนุมัติ เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบํารุงซ่อม และจัดทําทะเบียน  
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คําแนะนําปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการ
ออกแบบ ก่อสร้าง แก่เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา 
ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
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  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๒) ข้อมูลการเลือกตั้ง 
                                               

 แบบรายงานหน่วยเลือกตั้งและจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

  
  

  เขตเลือกตั้งที่ 1               

หน่วย   จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

หมาย
เหต ุ

เลือกตั้ง
ที ่ สถานที่เลือกตั้ง นายก สมาชกิ 

    ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม   

1 ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านนาคํา 295 327 622 294 327 621   

2 ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านกุดกระหนวน 226 215 441 226 215 441   

3 ศาลาวัดโนนทอง หมู่ 4 บ้านหนองไหล 175 195 370 175 195 370   

4 ศาลากลางบ้าน หมู่ 5 บ้านห้วยคาํน้อย 91 74 165 91 74 165   

5 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านพระพทุธบาท 51 53 104 50 53 103   

6 ศาลากลางบ้าน หมู่ 7 บ้านสัมพันธ์ 162 183 345 161 183 344   

7 ศาลากลางบ้าน หมู่ 11 บ้านทานตะวัน 156 160 316 156 160 316   

8 ศาลาวัดนาคํา หมู่ 12 บ้านนาคําน้อย 134 129 263 134 129 263   

รวม    1,290  
 

1,336  
 

2,626  
 

1,287  
 

1,336  
     

2,623    

  เขตเลือกต้ังท่ี 2               

หน่วย   จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

หมาย
เหต ุ

เลือกตั้ง
ที ่ สถานที่เลือกตั้ง นายก สมาชกิ 

    ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม   

1 ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 บ้านโนนราศร ี 269 298 567 269 297 566   

2 ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านเล้า 174 183 357 174 183 357   

3 ศาลาวัดศรีบุญเรือง หมู่ 9 บ้านหนองขาม 342 377 719 342 377 719   

4 ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 บ้านหนองแวง 291 308 599 290 308 598   

5 ศาลาวัดสว่างอารมณ ์หมู่ 13 บ้านหนองแวงใหม่ 216 213 429 216 213 429   

รวม    1,292  
 

1,379  
 

2,671  
 

1,291  
 

1,378  
     

2,669    

รวมท้ังสิ้น  2,582  
 

2,715  
 

5,297  
 

2,578  
 

2,714  
     

5,292    
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 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 

 
 
 

๓.  ประชากร 
 



13 
 

 
 
 
 
จ านวนครัวเรือน ในเขตพื้นที่ต าบลนาค า    
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๔.๑ การศึกษา 
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน 

เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 1)   สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลนาค า      

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า 
ระดับชั้น ชั้นปี จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล เตรียมอนุบาล ห้อง 

1 
9 6 15 2 คน 1 

เตรียมอนุบาล ห้อง 
2 

11 7 18 2 คน 1 

เตรียมอนุบาล ห้อง 
3 

6 10 16 1 คน 1 

เตรียมอนุบาล ห้อง 
4 

10 7 17 1 คน 1 

เตรียมอนุบาล ห้อง 
5 

3 3 6 1 คน 1 

รวม 39 33 72 7 คน 5 ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 72 7 คน 5 ห้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 (ข้อมลูจากกองการศึกษา) 
 

๑.โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

ท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับชั้น ชั้นปี จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล อนุบาล 1 13 11 24 1 คน 1 

อนุบาล 2 8 13 21 1 คน 1 
อนุบาล 3 10 5 15 1 คน 1 

ประถมศึกษา ป.1 22 13 35 2 คน 1 
ป.2 12 14 26 1 คน 1 
ป.3 13 18 31 1 คน 1 
ป.4 17 15 32 2 คน 1 

4.  สภาพทางสังคม 
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ป.5 13 17 30 2 คน 1 
ป.6 3 15 18 2 คน 1 

มัธยมศึกษา ม.1 11 8 19 1 คน 1 
ม.2 7 11 18 2 คน 1 
ม.3 4 7 11 1 คน 1 

รวม 133 147 280 17 คน 12 ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 280 17 คน 12 ห้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 25  มีนาคม  2564 (ข้อมูลจากกองการศึกษา) 
 
 

2.โรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์ 

ท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับชั้น ชั้นปี จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล อนุบาล 1 4 2 6 

 

1 
อนุบาล 2 6 2 8 1 
อนุบาล 3 8 3 11 1 

ประถมศึกษา ป.1 9 1 10 1 คน 1 
ป.2 6 3 9 1 คน 1 
ป.3 5 6 11 1 คน 1 
ป.4 5 7 12 1 คน 1 
ป.5 12 2 14 1 คน 1 
ป.6 4 3 7 1 คน 1 

มัธยมศึกษา ม.1 5 3 8 2 คน 1 
ม.2 7 3 10 1 คน 1 
ม.3 7 6 13 2 คน 1 

รวม 78 41 119 13 คน 12 ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 119 13 คน 12 ห้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564  (ข้อมูลจากกองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 คน 



16 
 

 
 

3.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 

ท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศกึษาปีที่ 6 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับชั้น ชั้นปี จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล อนุบาล 1 2 4 6 

 

1 
อนุบาล 2 6 4 10 1 
อนุบาล 3 3 6 9 1 

ประถมศึกษา ป.1 2 3 5 1 คน 1 
ป.2 4 7 11 1 คน 1 
ป.3 5 4 9 1 คน 1 
ป.4 4 5 9 1 คน 1 
ป.5 5 5 10 2 คน 1 
ป.6 2 1 3 2 คน 1 

รวม 33 39 72 8 คน 9 ห้อง 
รวมทั้งสิ้น 72 8 คน 9 ห้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564  (ข้อมูลจากกองการศึกษา) 
 

 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    ๒ แห่ง 
-  ศ.สมช.    ๑๓ แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา              ๑๐๐  (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 คน 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลตําบลนาคําไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีบางครัวเรือนที่
ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรมวิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู้นํา  
อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้       
 เทศบาลตําบลนาคํา  มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จํานวน  ๑  ศูนย ์
และมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจําศูนย์  ดังนี้ 

๑)  รถบรรทุกน้ํา               ๑ คัน 
๒)  รถกู้ชีพ      ๑ คัน 

           ๓)  ถังดับเพลิง       ๒๐ ถัง 
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในตําบลนาคํา  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรนาคําได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้ าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลตําบลนาคํา ได้ดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลนาคํา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน  
  
            ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจาก พมจ.

ขอนแก่น 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยประชาชน 
5.รับลงทะเบียนและประสานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

จาก พมจ.ขอนแก่น 
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 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

-  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ        ๓ เครือข่าย 
-  ตู้รับไปรษณีย์                 ๑๓       ตู้ 
-  หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน      ๑๓ แห่ง 

หมู่ที ่ บ้าน 
จ านวนถนน 
(เส้นทาง) 

ความยาว
ถนน(กม.) 

ถนนลาดยาง 
(กม.) 

ถนนคสล. 
(กม.) 

ถนน
ลูกรัง 
(กม.) 

ถนนดิน 
(กม.) 

หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา ๑๖ ๒.๕๙ ๐.๐๙ ๑.๒๑ ๑.๔๒ - 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี ๒๒ ๓.๙๗ - ๐.๖๙ ๓.๒๗ - 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๒๐ ๒.๔๗ - ๐.๖๗ ๒.๐๐ - 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๗ ๒.๔๐ - ๐.๓๒ ๒.๐๘ - 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย ๕ ๓.๔๗ 0.03 - ๓.๔๗ - 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท ๕ ๒.๘๓ - - ๒.๘๓ - 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๔ ๓.๗๔ - ๑.๑๒ ๒.๘๐ - 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑๑ ๒.๗๔ - ๐.๖๓ ๒.๑๐ - 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒๔ ๓.๕๘ 0.1 ๑.๙๐ ๑.๕๗ - 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง 2๑ ๑.๓๘ - ๐.๗๘ ๐.๕๓ - 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๘ ๑.๘๘ - ๑.๒๕ ๐.๖๓ - 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๑๔ ๑.๘๖ - ๐.๕๐ ๑.๓๕ - 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑5 ๑.๕๑ - ๐.๖๕ ๐.๘๖ - 
รวม ๑๘2 ๓๔.๔๒ 0.22 ๙.๗๒ ๒๔.๙๑ - 
 
ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง   เทศบาลตําบลนาคํา ณ วันที่ 19 มกราคม 2565  

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

-จํานวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตําบลนาคํา – 
 

หมู่ที ่
 

บ้าน 
จุดเสี่ยง 
(จุด) 

ไฟกิ่ง  ๑๐๐ วัตน์ 
(จุด) 

ไฟกิ่ง  ........... วัตน์ 
(จุด) 

หมู่ที่  ๑  บ้านนาคํา ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี ๗ - - 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๙ - - 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท ๑๑ - - 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๒ - - 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒๒ - - 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง ๑๔ - - 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๙ - - 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๑๓ - - 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑๐ - - 

 
ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง   เทศบาลตําบลนาคํา ณ วันที่ 19 มกราคม 2565  
 
๕.๓ การประปา 
-ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลนาคํา ใช้น้ําระบบประปาบาดาล   ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ ๑  บ้านนาคํา ๑๙1 

หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศร ี ๑73 

หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน ๑๔7 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล ๑32 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย 73 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท 42 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ ๑๐5 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า ๑12 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม ๒34 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง ๑๘7 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน ๑11 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาคําน้อย ๙6 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่ ๑42 

รวม ๑,745 
ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง   เทศบาลตําบลนาคํา ณ วันที่ 19 มกราคม 2565  
 
 
๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จํานวน     -    หมายเลข 
(๒)  จํานวนชุมสายโทรศัพท์จํานวน  จํานวน     -    ชุมสาย 
(๓)  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข   จํานวน     -     แห่ง 
(๔) หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 
 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีเฉพาะตู้ไปรษณีย์เพ่ือส่งจดหมาย และมีบุรุษไปรษณีย์ประจําตําบลที่ให้บริการ 
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          6.1 การเกษตร  (รายงานสรุปยอดเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563/2564 ต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) 
 

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์    ณ  เดือน   มีนาคม 2564

 
หมู่
ที ่

พื้นที่รวม ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส 

ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 

1 130.00 1,704.32 119.00 1,126.82 7.00 52.50 53.00 510.00 1.00 14.00 1.00 1.00 

2 114.00 1,278.48 104.00 771.25 3.00 26.00 49.00 462.23 2.00 16.00   

3 112.00 1,623.04 93.00 916.25 1.00 6.00 62.00 678.04 2.00 12.75   

4 101.00 1,126.75 98.00 803.25 3.00 19.75 28.00 293.75 1.00 10.00   

5 21.00 283.25 11.00 81.75 2.00 14.00 12.00 137.50 1.00 50.00   

6 20.00 324.00 5.00 44.00 - - 10.00 121.00 8.00 118.00 2.00 18.00 
7 84.00 839.42 74.00 518.25 5.00 37.50 32.00 250.44 4.00 33.23   
8 117.00 1,372.00 110.00 1,089.50 3.00 38.50 33.00 244.00 - -   
9 176.00 2,149.03 164.00 1,569.55 8.00 27.25 62.00 490.23 7.00 59.50   

10 160.00 2,059.62 141.00 1,434.62 6.00 41.25 63.00 515.00 10.00 68.75   
11 36.00 375.25 23.00 156.50 2.00 18.00 14.00 151.75 1.00 20.50 2.00 9.00 
12 64.00 657.11 57.00 477.11 1.00 10.00 25.00 170.00 - -   
13 119.00 1,461.46 89.00 832.25 4.00 28.50 67.00 552.21 3.00 14.50   
รวม 1,176.00 15,253.71 1,064.00 9,821.10 45.00 319.25 488.00 4,576.13 37.00 417.23 5.00 28.00 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๒ การประมง 

  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว ์

-จํานวนสัตว์เลี้ยงในตําบลนาคํา  มีดังนี้ 
 
หมู่ที ่

จ านวนสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่  (ตัว) 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 

๑ ๑๒๗ - ๑๐ ๔ ๖๙ ๑,๓๒๓ 
๒ ๒๓๖ - ๓๔ ๑๒ ๒๖๕ ๒,๗๘๑ 
๓ ๑๗๔ - ๑๐ - ๑๑๐ ๑,๒๐๘ 
๔ ๖๔ - - - ๒๕ ๔๓๐ 
๕ ๖๓ - - ๔๒ ๙๑ ๖๖๙ 
๖ ๗๓ - ๗ ๕๖ ๔ ๓๙๓ 
๗ ๖๕ - - ๔๔ ๙๗ ๖๔๓ 
๘ ๑๒๙ - ๑๑ ๑๖ ๗๘ ๑,๒๖๗ 
๙ ๒๕๐ - ๙ ๘ ๒๒๙ ๒,๙๓๒ 
๑๐ ๙๐ - - ๑๔๑ ๘๘ ๑,๘๘๐ 
๑๑ ๗๓ ๓๐ ๓ ๓๓ ๒๗ ๖๐๒ 
๑๒ ๗๓ - ๑ ๓ ๑๑๖ ๕๗๐ 
๑๓ ๒๐ - - - - ๑๙๐ 
รวม ๑,๔๓๗ ๓๐ ๘๕ ๓๕๙ ๑,๑๙๙ ๑๔,๘๘๘ 

(ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์) 
 
๖.๔ การบริการ 

-ในเขตเทศบาลไม่มีการบริการ  
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การ
จัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลไม่มี 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-  ลานรับซื้ออ้อยเงินสด          ๑  แห่ง 

 -  ลานรับซื้อมันสําปะหลัง        ๓  แห่ง 
 -  ปั๊มน้ํามันและก๊าซ(ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวฉีด)       ๑๒  ปั๊ม 
 -  โรงสี          ๓๗  โรง 
 -  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า          ๑  ร้าน 
 -  ร้านเสริมสวย       ๓  ร้าน 
 -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์           ๖  ร้าน 
 -  ร้านขายเนื้อ            ๒  ร้าน 
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 -  ร้านก๋วยเตี๋ยว       ๒๐  ร้าน 
 -  ร้นค้าสาธิต            ๑๓  ร้ำน 
 -  ร้ำนค้ำขำยของช ำ           ๖๒  ร้ำน 
 -  ร้ำนให้บริกำรอินเทอร์เน็ต             ๒  ร้ำน 
 -  ร้ำนท ำขนมจีน        ๒  ร้ำน 

๖.๘ แรงงาน 
 - แรงงานที่ใช้ในภาคการเกษตรในตําบลส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญ และ
บางครัวเรือน  มีสมาชิกไม่เพียงพอ  จะทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบล มาช่วยภาคฤดูการผลิต  
 - จํานวนรายได้เฉลี่ยของหมู่บ้านต่อครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  ยังมีหลาย
ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน 

 

 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ           ร้อยละ   ๙๘  
     วัด                 ๑๒    แห่ง         
       สํานักสงฆ์              -    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์            ร้อยละ  ๒ 
        สํานักคริตส์               - แห่ง 
         ประชากรในเขตเทศบาลตําบลนาคํา   นับถือศาสนาพุทธ  มี วัด/สํานักสงฆ ์   ๑๓   แห่ง  ดังนี้  

หมู่ที ่ บ้าน ชื่อวัด /ส านักสงฆ์ 
หมู่ที่ ๑  บ้านนาคํา วัดนาคํา 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนราศรี วัดสมศรีสว่าง 
หมู่ที่ ๓  บ้านกุดกระหนวน วัดสว่างศรีชมพู 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไหล วัดโนนทอง 

วัดป่าสระแก้ว 
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยคําน้อย วัดคําน้อยพัฒนาราม 
หมู่ที่ ๖  บ้านพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท 

วัดถ้ําพระคําเม็ก 
หมู่ที่ ๗  บ้านสัมพันธ์ วัดสัมพันธ์วราราม 
หมู่ที่ ๘  บ้านเล้า วัดโพธิ์สมพร 
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองขาม วัดศรีบุญเรือง 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองแวง วัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านทานตะวัน วัดมณีศิลาอาสน์ 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประมาณเดือน   เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทํา
เครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๘ % พูดภาษาอีสาน    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า 
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า    
 
 
 

 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม่น้ํา ซึ่งจะต้องนํามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ําใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ํากร่อย  ไม่สามารถที่จะนําน้ําจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ําดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ําฝน 
น้ําในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่ เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 



๒๔ 
 

  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  
 
 
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



๒๕ 
 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ



๒๖ 
 
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบรกิารที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
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เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกข้อตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
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พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
       

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม



๒๙ 
 
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่  ๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒.  ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔.  ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
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เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้  จึง
จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      1.3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
 
 
 
 



๓๓ 
 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  

๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 
 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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๑.๓.๓  แผนพัฒนาจงัหวัดขอนแก่น 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
บทสรุปผู้บริหาร  
  กรอบการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในห้วงระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 มีกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดทีเกิดจากการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท าให้การพัฒนาจังหวัดมีความครอบคลุมทุกมิติ                 
มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชนในพ้ืนที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด            
ด้วยศักยภาพและโอกาส โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนรายสาขา รวมทั้งข้อสั่งการ                
ของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ จังหวัดได้ให้ความส าคัญในกระบวนการ
ประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการ             
จากประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ผ่านกลไกการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผน                   
มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด              
จึงมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการร่วมกันวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและ
ศักยภาพของจังหวัด  

การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น จึงมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับรายได้ของชาวจังหวัดขอนแก่น              
ให้เพ่ิมข้ึนทุกระดับ เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยว               
เชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความน่าดึงดูดใจ ในด้านการพัฒนาขอนแก่นเมือง
อัจฉริยะได้มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงของฐานเศรษฐกิจโดยการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อ
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพสูงจะท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นและความพร้อมรับภัยในทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาสังคมเกิดความมั่นคงและน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น “มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค”โดยมีประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่นเมือง 
 อัจฉริยะ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม 

 
 
 

 
 



๓๕ 
 
 
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัขอนแก่น  
วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๖. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  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 อย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 



๓๖ 
 

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 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชน

ทุกเพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
๓.๕ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี 
เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ
ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี้ 
 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

และยั่งยืน 
                        ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ 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 



๓๗ 
 
   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 
   ๖.๕ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ 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
ปัญญาท้องถิ่น 
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครฐั ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
   ๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 

๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

   ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
   ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
   การประเมิน ผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 



๓๘ 
 

 
 
 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 
 
 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๑.๑ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๑.๒ จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล 
๑.๔ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   : ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และ
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๓: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
๓.๑ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การ
ลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๔: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข 
๒. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓. ระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๔.  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการ

จ้างงาน 

๒.  ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลนาค า 
 

                  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 



๓๙ 
 

๕. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน 

๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบบมีส่วนร่วม 
  ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๘๐ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๘๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๘๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๘๐  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๘๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๘๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๘๐  
    
๒.๔  ค่าเป้าหมาย 

๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มี  
คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 

๒. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
๓. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
๔.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
๕. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
๗.บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสาความมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒.5  กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
๒. พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในทุกระดับ 
๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน 
๔. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึง 
๕. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
๖.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
๗.พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้าง
งานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๙.  ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 



๔๐ 
 

๑๐.  ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๑๑.   ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๑๒.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย 

๒.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า
เป็นได้อย่างทั่วถึง  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.7 แผนงาน 
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓) แผนงานการศึกษา 
๔) แผนงานสาธารณสุข 
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9)อุตสาหกรรมและการโยธา 
๑๐) การเกษตร 
๑๑) แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์) 
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (SWOT)ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ภายในเทศบาลต าบลนาค า 
๑. เป็นชุมชนที่ยังมีความงดงามในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม       สามารถที่จะต่อยอดใน

การอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เอาไว้ได้เพ่ือเป็นศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
๒.  สภาพภูมิประเทศทิศตะวันตกติดแนวภูเขาภูพานค าที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

เช่นป่าไม้ ประเภทป่าเบญจพรรณแล้งผลัดใบ ไม้แดง เต็ง รัง พลวง ฯลฯ จึงท าให้มีทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากป่า 
อาหารจากป่าจ าพวกเห็ด หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง ประชาชนส่วนมากเข้าไปหาเก็บเพ่ือมาประกอบอาหารเป็น
การลดรายจ่ายด้านการซื้ออาหาร และภูพานค ามีวิว ทิวทัศน์ป่าไม้   โขดหิน  สัตว์ป่า 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. มีกลุ่มหรือการตั้งกลุ่มอาชีพที่รอรับการพัฒนา เช่น  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสาน ทอผ้า  ทอเสื่อกก   หมอนวดแผนโบราณ หมอยาสมุนไพรไทย  

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



๔๒ 
 

๕. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางเพ่ือการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ  

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

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการไว้ ท าให้โครงการที่รอการพัฒนายังไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้ง
ไว้ 

๒. ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนน้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการเน้น 
ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ท าให้บางครั้งโครงการที่จัดตั้งขึ้นประชาชนมีส่วน
ร่วมน้อย และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนทั้งที่เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนช่วยในการบริหารโครงการ
ผลการด าเนินโครงการจึงไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป 

๓. การมุ่งเน้นนโยบายให้ความส าคัญกับโครงการด้านส่งเสริมหรือการพัฒนาทุนมนุษย์น้อยกว่า
ให้ความส าคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงบประมาณที่จัดสรรในเทศบัญญัติแต่ละ
แผนงาน ท าให้ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยที่
แท้จริง ส่งผลให้บางครั้งตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง 

๔. นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชนยังไม่เต็มที่  เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ท าให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๕. ประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานถือว่าระดับต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับปัจจุบัน  อัตราผู้มีรายได้น้อย  ยากจน มีมากกว่า ผู้มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้มาตรฐาน เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน เพาะปลูก
พืชไม่ได้ผลผลิต  หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้ เริ่มเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพาะปลูกพืชที่ซ้ าซาก ขาดการ
บ ารุงดินที่ถูกวิธี ยังนิยมการใส่ปุ๋ยเคมี อาจจะได้ผลในระยะแรกแต่ต่อไปดินจะขาดอินทรียวัตถุ และสารตกค้างจาก
ปุ๋ยเคมีท าให้ดินมีความกระด้างส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เริ่มลดลงเนื่องจากการบุกรุกจับจองแผ้วถางเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตร 

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

๘. พ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน แม้ว่า
พ้ืนที่การเพาะปลูกจะมีจ านวนมากแต่การผลิตยังต้องอาศัยน้ าเพ่ือการเกษตรจากน้ าฝน หากฝนแล้งก็ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ ทั้งนี้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนจึงยากที่จะฟ้ืนตัวจาก
ระบบหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมาเพ่ือการลงทุน 

๙. พฤติกรรมและความเชื่อเก่าๆ ท าให้บางครั้งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความเจ็บป่วย เช่น เดิมมี
ความเชื่อว่าการกินอาหารดิบๆ เช่นเนื้อดิบ ปลาดิบ และดื่มเหล้าขาว จะท าให้มีพละก าลังแข็งแรง สามารถท างาน
ได้มากข้ึน แต่นั่นคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิที่ปะปนมากับอาหารดิบๆ ดังกล่าว ประชาชน จึงเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับกันจ านวนมาก และเป็นสาเหตุ 



๔๓ 
 

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 ๘๐ 
ด้านสังคม 
๑. มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 
๒. มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

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

  ด้านเศรษฐกิจ 
๑. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเกษตรได้เองจึงท าให้ไม่ได้เปรียบในเชิงการค้าและ 

โดนตลาดกลางเอารัดเอาเปรียบ 
๒. ราคาน้ ามันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพ่ือการลงทุนภาคการเกษตรที่สูงขึ้น 
ด้านเทคโนโลยี 
๑. เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่มีความทันสมัย มักมีราคาสูงเกินก าลังในการซื้อ 

 
๒. การใช้เทคโนโลยีที่ผิด ท าให้ไม่เกิดประโยชน์และส่งผลเสียต่อผู้ใช้ เช่น เกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
ด้านกฎหมาย 
๑.การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ  แต่ได้รับการทักท้วงจาก

หน่วยตรวจสอบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ ที่ล้าสมัย 
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถท าได้ 

ด้านสังคม 



๔๔ 
 

๑.ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
วัฒนธรรม 
๑. การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเยาวชนรุ่นใหม่ 
โลกาภิวัฒน์ 
 การรับเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมไทย 
๓.๑.๒ ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา     

ปัญหา  อุปสรรคในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถที่จะสรุปโดยพิจารณาในปัญหา อุปสรรคที่
ส าคัญ  ดังนี้ 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
-ราษฎรภายในชุมชนเริ่มมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอยลง  วัฒนธรรมและประเพณีบาง

กิจกรรมถูกมองข้ามท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น  ยาเสพติด การพนัน การขาดความสามัคคีภายในชุมชน 
เป็นต้น 

ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
- การคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกสบาย  ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สภาพการใช้งานไม่ได้รับ

การปรับปรุงผิวถนนลูกรังบางลงเรื่อย ๆ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน  ชุมชนไม่มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบางจุด 

 
- ระบบการส่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความต้องการ     แหล่งเก็บกักน้ าตาม

ธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้ง       ระบบประปาไม่สะอาด ไม่มีระบบกรองน้ ามาใช้  
และระบบเครื่องสูบน้ าและท่อจ่ายน้ ามีอายุการใช้งานมากมีสภาพช ารุดต้องรับภาระค่าซ่อมแซมสูง 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน    
- ราษฎ รส่ วน ใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรมราย ได้ ค่ อนข้ างต่ า ไม่ มี ค วามรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขาดการประกอบธุรกิจในครัวเรือน  ในฤดูแล้งมีการอพยพแรงงานไปหา
งานท านอกพ้ืนที่ ขาดการรวมกลุ่มและการรวมตัวและการบริหารจัดการกลุ่มไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่ควร  บางพ้ืนที่
ยังขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ส่วนตลาดเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่กว้างและ
ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 

 
ปัญหา  อุปสรรคในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  - ประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  -  ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ  
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรอย่างน้อย

หมู่บ้านละ    ๑    กลุ่ม    โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

 
การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่   การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ    หมู่บ้าน  

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

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

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ถนนลูกรัง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 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   เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลน า ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าปลาหลาย  และสาธารณสุขอ าเภออุบลรัตน์มีการสนับสนุน
งบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อส
ม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
 

การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้างของเทศบาล  คณะผู้บริหาร และ 

สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย  จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม   เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 



๔๖ 
 

มีการจัดประชุมส่วนราชการระดับต าบลสัญจรเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 

การจัดกิจกรรม๕ ส เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ 
ประชาชนที่รับบริการ 
 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ 

เพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน  อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่าง 
ทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา  งานรัฐพิธีและประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลนาค า  
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 1.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยทุธ) 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๖ 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 5 ยุทธ) 

 
( ยุทธสาตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
(มี ๘ ยทุธ) 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๕ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๙ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิท่ี ๔ 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๕

 
 

 

 ยุทธศาสตร์
ที ่๑ 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๘ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๕ ยุทธ) 
 
( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖
เป้าประสงค์ที่ ๒ 

 
 
 

 

 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่๗ 
๗ 

 

กลยุทธที่ ๖ 
 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๓ 

แผนงาน 

(มี๑1แผน) 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

แผนงาน
ท่ี ๑ 

จ านวน  
โครงการ 

 

แผนงาน
ท่ี ๑๐ 

 

แผนงาน
ท่ี ๙ 

 

แผนงาน
ท่ี ๘ 

 

แผนงาน
ท่ี ๗ 

 

แผนงานท่ี 
๖ 

 

แผนงาน
ท่ี ๕ 

 

แผนงาน
ท่ี ๔ 

 

แผนงาน
ท่ี ๓ 

 

แผนงาน
ท่ี ๒ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 

จ านวน  
โครงการ 
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2.แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

๒. ยุทธศาสตร์
เมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

 

๔. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๕. การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๑. เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุข 

 

 

๒. พัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนและเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 

๓.ระบบการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อย่าง
ทั่วถึง  ครอบคลุมทุก

พื้นที ่

 

๔. ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพได้
อย่างหลากหลาย เท่า
ทัน สอดคล้องกับ

แนวโน้มการจ้างงาน 

 

๕. อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน 

 

 

๖. การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล แบบมีส่วนร่วม 

 

๑ . ชุ ม ช น มี ค ว า ม
เข้มแข็ง  ประชาชน
ได้รับสวัสดิการสังคม
และบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 

 

๒ศิลปะ ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม และภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน ดํารงอยู่สืบ
ทอดตลอดไป 

 

๓. ด้านการได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

 

๔. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได ้

 

๕. ประชาชนมี
จิตสํานึกดีในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๖.บ้านเมืองน่าอยู่
ปราศจากมลภาวะและ
สิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

๗.บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานการมีคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรร
มาภิบาล 

 

๘.ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและมสี่วนร่วมใน
การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ิน
ด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๒ กลยุทธท่ี ๓ กลยุทธท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๕ กลยุทธท่ี ๖ กลยุทธท่ี ๗ กลยุทธท่ี ๘ กลยุทธท่ี ๙ กลยุทธท่ี ๑๐ กลยุทธท่ี ๑๑ กลยุทธท่ี ๑๒ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๐ 



50 
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ส่วนที่ ๓ 

  
  

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

บริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานควบคุมภายใน 

-ส านัก 
ปลัด 
 

เทศบาล
ต าบลนาค า 

-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

-กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๒ ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้
น่าอยู ่

บริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

-ส านักปลัด 
 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๕ การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

บริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

-เคหะและชุมชน กองช่าง 
 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

-แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

 ๕ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑2 แผนงาน ๔ ส านัก/กอง  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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~ ๕๑ ~ 
 

             แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2566 

 
ปี พ.ศ. 2567 

  
ปี พ.ศ. 2568 

 
ปี พ.ศ. 2569 

 
ปี พ.ศ.2570 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
    

 
            

  

  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 465,000 9 465,000 9  465,000 9 465,000 9 465,000 45 2,325,000 

  
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 200,000 1 200,000 1  200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

  
1.3 แผนงานการศึกษา 24 3,957,098 25 4,257,098 25  4,257,098 24 3,957,098 24 3,957,098 122 20,385,490 

  
1.4 แผนงานสาธารณสุข 4 396,000 4 396,000 4  396,000 4 396,000 4 396,000 20 1,980,000 

  
1.5 แผนสังคมสงเคราะห์ 3 770,000 3 770,000 3  770,000 3 770,000 3 770,000 15 3,850,000 

  
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -  - - - - - - - 

  
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 612,600 12 612,600 12  612,600 12 612,600 12 612,600 60 3,063,000 

  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 205,000 4 205,000 4  205,000 4 205,000 4 205,000 20 1,025,000 

  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -  - - - - - - - - 

  
1.10 แผนงานการเกษตร - - - -  - - - - - - - - 

  1.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - -  - - - - - - - - 

  
1.12 แผนงานงบกลาง 4 12,136,000 4 12,136,000 4  12,136,000 4 12,136,000 4 12,136,000 20 60,680,000 

                                 รวม 
61 

18,741,698 62 19,041,698 
62 

 19,041,698 61 18,741,698 61 18,741,698 
307 94,308,490 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

~ ๕๒ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2566 

 
ปี พ.ศ. 2567 

 
ปี พ.ศ. 2568 

 
ปี พ.ศ. 2569 

 
ปี พ.ศ.2570 

 
          รวม  5ป ี

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

โครง 
การ 

(บาท) 
โครงกา

ร 
(บาท) 

โครง 
การ 

(บาท) โครงการ (บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) 
โครง 
การ 

(บาท) 

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
          

  

  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,014,500 10 1,014,500 10 1,014,500 10 1,014,500 10 1,014,500 50 5,072,500 

  
2.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  
2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
2.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

  
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 25 5,310,000 8 5,420,000 1 100,000 - - -  34 10,830,000 

  
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
- - - - - - - - - - - - 

  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77 54,308,825 12 37,671,000 - - - - - - 89 91,979,825 

  
2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  
2.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  
2.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             
รวม 

 
112 

 
60,663,325 

 
30 

 
44,105,500 

 
11 

 
1,114,500 

 
10 

 
1,014,500 

 
10 

 
1,014,500 

 
173 

 
107,882,325 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

~ ๕๓ ~ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2566 

 
ปี พ.ศ. 2567 

 
ปี พ.ศ. 2568 

 
ปี พ.ศ. 2569 

 
ปี พ.ศ.2570 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                    
  

  
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

  
3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  
3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  
3.5 แผนสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

  
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

  
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 520,000 2 520,000 2 520,000 2 520,000 2 520,000 10 2,600,000 

  
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  3.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  
3.11 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

  3.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

    รวม 
 

3 
 

620,000 
 

3 
 

620,000 
 

3 
 

620,000 
 

3 
 

620,000 
 

3 
 

620,000 
 

15 
 

3,100,000 

 
 
 



 
 

~ ๕๔ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2566 

 
ปี พ.ศ. 2567 

 
ปี พ.ศ. 2568 

 
ปี พ.ศ. 2569 

 
ปี พ.ศ.2570 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4 ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

                   
  

  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  4.5 แผนสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  4.10 แผนงานการเกษตร 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 20 800,000 

  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

  4.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             รวม 
5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 

25 950,000 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

~ ๕๕ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
ปี พ.ศ. 2566 

 
ปี พ.ศ. 2567 

 
ปี พ.ศ. 2568 

 
ปี พ.ศ. 2569 

 
ปี พ.ศ.2570 

 
          รวม5ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

5 ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการองค์การตามหลักธรร
มาภิบาล 

                   
  

  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 13 1,376,000 13 1,376,000 13 1,376,000 13 1,376,000 13 1,376,000 65 6,880,000 

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

  5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  5.5 แผนสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
- 

- - - - - - - - - - - 

  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

  5.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

                                             รวม 
 

13 
 

1,376,000 
 

13 
 

1,376,000 
 

13 
 

1,376,000 
 

13 
 

1,376,000 
 

13 
 

1,376,000 
 

65 
 

6,880,000 

รวมทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 
 
194 

 
81,561,023 

 
113 

 
65,333,198 

 
94 

 
22,342,198 

 
92 

 
21,942,198 

 
92 

 
21,942,198 

 
585 

 
213,120,815 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๕๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน 
งานศูนย์ด ารง
ธรรมตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 
 

 ๑เพื่อเพ่ิมช่องทางการบริการในการ
รับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมลู
ข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 
๒ เพื่อสรา้งความพึงพอใจกับผู้มารับ
บริการจากศูนย์ด ารงธรรมและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
๔เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละแห่งสามารถแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตลอดจนพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งข้ึน เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้มารับ

บริการจากศูนย์
ด ารงธรรมมี

ความพึงพอใจ 

มีช่องทางการบริการในการ
รับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ที่ชัดเจน 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน ได้อย่างทันท่วงที 

 
ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๕๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖6 

 
๒๕๖7 

 
๒๕๖8 

 
๒๕๖9 

 
๒๕70 

๒ โครงการรณรงค์ 
เผยแพร่และปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
รักต่อสถาบันชาติ และเกดิ
ความสามัคคีในชุมชน 
 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมปกป้องสถาบัน

ชาติ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ความภูมิ ใจใน
สถาบันชาติ 

ส านักปลดัฯ 

๓ โครงการจดักิจกรรมใน
วันส าคัญของสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย ์
 

๑.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์งานวันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่ชาติ วันปิยะ
มหาราช 
๒.เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล 
 

-จัดกิจกรรมเพื่อถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ เนื่องใน
วันส าคัญของชาต ิ
-จัดท าซุ้มในวันส าคญั 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมใน
วันส าคัญของ
ชาติ 

ส่วนราชการ
และประชาชน
ทั่วไปได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริ
ย ์

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๕๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

 
๒๕70 

๔ โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย 

 
 

เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่
บทบาทภารกิจของ อปท. 

จัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์หรือ
กิจกรรมอื่นๆตาม
เหมาะสม ฯลฯ 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
๑ ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการร าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
แห่งพระบาท
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พร้อมท้ังประชาชนเข้าใจ
บทบาทและความส าคญั
ของ อปท. 

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ที่ ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๕ โครงการจติ
อาสาท าดีด้วย
หัวใจ 
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมในพระ
ราชพิธีขององค์รัฐ
ทายาท 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนได้
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ที่ ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

6 โครงการจดั
กิจกรรมเนื่อง
ในวันเทศบาล 
 
 
 

เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคิณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
เผยแพร่บทบาทภารกิจของ 
อปท. 

จัดกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์หรือ
กิจกรรมอื่นๆตาม
เหมาะสม ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นการร าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและเผยแพร่บทบาท
ภารกจิของ อปท. 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นการร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและ
เผยแพร่บทบาท
ภารกิจของ อปท. 

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ที่ ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 โครงการ
หมู่บ้าน
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๘ : การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ที่ ๑:ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 
8 โครงการสร้างเสรมิ

ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานท่ีกลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ 
หน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ าเภออุบล
รัตน ์

เพื่อพัฒนาระบบ
ข่าวสารจดัซื้อจัดจา้งให้
โปร่งใสสะดวก 
ตรวจสอบได ้

อุดหนุน
งบประมาณให ้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภออุบลรตัน์ 
เป็นผู้บรหิาร
จัดการ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

35,000 จัดซื้อ
จัดจ้าง 
มีความ
โปร่งใส 
สะดวก 
ตรวจส
อบได ้

ระบบ
ข่าวสาร
จัดซื้อจัด
จ้าง 
มีความ
โปร่งใส 
สะดวก 
ตรวจสอบ
ได ้

       กองคลัง 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี2:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3:ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงาน :บริหารงานท่ัวไป (อุดหนุนส่วนราชการ ที่ว่าการอ าเภออุบลรัตน)์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก  

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

9 โครงการจดั
งานรัฐพิธี 
และงานพิธี
เนื่องในโอกาส
ส าคัญ  

ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
นักเรียนนิสติ นักศึกษา กลุ่ม
พลังมวลชน ทุกภาคส่วนของ
สังคม ประชาชนในพ้ืนท่ีทุก
หมู่บ้าน ทุกต าบล ไดร้่วม
กิจกรรมในงานรัฐพิธี และงาน
พิธีเนื่องในโอกาสส าคัญ ของ
อ าเภออุบลรตัน ์

จัดงานรัฐพิธี และงาน
พิธีเนื่องในโอกาส
ส าคัญ จ านวน 7 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญของชาต ิ

จัดงานรัฐพิธี และ
งานพิธีเนื่องใน
โอกาสส าคัญ 
จ านวน 7 ครั้ง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1  : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 
 

2570 

๑ โครงการช่วยเหลือ
ราษฎร ผู้ประสบภัย
พิบัติภัยธรรมชาติ
รวมถึงโรคระบาด
ต่างๆในชุมชน 
 

 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีทีเ่กดิเหตุ
แก่ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
รวมถึงโรคระบาดใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
นาค าท่ีประสบภัย
ธรรมชาติและประชาชน
ผู้ติดเชื้อโรค 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้ประสบภยัพิบัติ
และภยัธรรมชาติมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 
ต่าง ๆ รวมถึงผู้
ติดเชื้อโรค
ระบาด ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

และ 
งาน

สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน    
ที่

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   
(อาหารกลางวนั)  

เพื่อจัดสรร
งบประมาณ
เป็นค่าอาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ในสังกัด 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 
(70x21x240) 
 

360,150 
 

360,150 
  

360,150 
 

360,150 
 

360,150 
 

ร้อยละ 80 เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
ได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

2 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
ให้กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 
(อายุ 3-5 ปี) 
-ค่าหนังสือเรียน (200) 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (200) 
-ค่าเครื่องแบบผู้เรียน (300) 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(430) 

45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 ร้อยละ 85 เด็ก(อายุ 
3-5 ปี)ได้รับค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบผู้เรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนทุกคน 
 

เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
ได้รับการจัด
งบประมาณ 
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

3 อุดหนุนสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า   

เพื่อจัดสรร
งบประมาณ
เป็นค่าอาหาร
กลางวัน
นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบล 
นาค า 
(470x21x200) 

1,974,000  1,974,000 
 

1,974,000 
 

1,974,000 
 

1,974,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาค าไดร้ับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีไดร้ับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

4 ค่าใช้จ่ายอาหาร
เสรมิ(นม)ส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
จ านวน 1 แห่ง
และนักเรียน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลนาค า 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

-ศพด. จ านวน 70 
คน 
-ร.ร.หนองขาม 250 
คน 
-ร.ร.นาค าพิทยาสรรพ ์
จ านวน 120 คน 
-ร.ร.บ้านกุดกระหนวน 
จ านวน 100 คน  

1,034,748 
งบกรมฯ
อุดหนุน 

 

1,034,748 
งบกรมฯอุดหนุน 

 

1,034,748 
งบกรมฯ
อุดหนุน 

 

1,034,748 
งบกรมฯ
อุดหนุน 

 

1,034,748 
งบกรมฯ
อุดหนุน 

 

ร้อยละ 80 ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด และ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
นาค าทุกคน 
ได้ดืม่นมที่มีคณุค่ามี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ 

- เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด  
- นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 
ได้รับประทาน
ค่าอาหาร
เสรมิ(นม)ครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 

5 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อพัฒนาโอกาส
ทางการศึกษา
และพัฒนาการ 
ทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญาของ
เด็ก 

เด็กและ เยาวชน 
ในเขตพื้นที ่

100,000 
  
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชน ในเขต
พื้นที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เด็กและ
เยาวชน ใน
เขตพื้นที่ได้
เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สุขภาพดีมีพัฒนาการ
สมวัย 

เพื่อจัดอบรมและ
จัด กิจกรรม
ป้องกัน เฝ้าระวงั 
โรคติดต่อและ
การประเมนิ
พัฒนาการ 
เด็กเล็ก 

ครูและผู้ปกครอง 25,000 
งบฯ 

สปสช. 

25,000 
งบฯ 

สปสช. 

25,000 
งบฯ 

สปสช. 

25,000 
งบฯ 

สปสช. 

25,000 
งบฯ 

สปสช. 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและ 
ผู้ปกครอง 
รู้วิธีป้องกัน
โรคและการ
ประเมิน
พัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

7 โครงการหนูน้อยรัก 
การอ่าน 

เพ่ือส่งเสริม 
ให้เด็กมีนิสัย  
รักการอ่าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัด 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กมีนิสัย 
รักการ อ่าน 

เด็กมีนิสัย 
รักการ อ่าน 

ศพด. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๖๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ.  

2570 
8 โครงการคัดแยก

ขยะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  

เพ่ือให้เด็กรู้จัก
แยกประเภท 

ศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกดั 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กรู้จักแยก
ประเภทของ 
ขยะได ้

เด็กรู้จักแยก
ประเภทของ 
ขยะได้ 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

9 โครงการวันส าคัญ 
ทางศาสนา 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 
จัดให้ม ี
กิจกรรม 
วันส าคัญ 
ทางศาสนา 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กและ
ผู้ปกครอง 
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญ 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 
 

10 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด(เด็กและ
เยาวชน ต าบลนา
ค า) 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กได้ฝึกฝน
ด้านกีฬา 
และได้ออก 
ก าลังกาย 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน  30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันกีฬา 

เด็กได้ร่วมแข่งขัน
กีฬาและได้ออก
ก าลังกาย 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

11 โครงการซ้อมแผนหนีไฟ เพ่ือจัดกิจกรรม
ซ้อม แผนการ
หนีไฟให้แก่เด็ก
เล็ก 

ครูและเด็กนักเรียน 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กเล็ก
ได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการ 
หนีไฟ 

เด็กเล็กได้
เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการ 
หนีไฟที่อาจ
เกิดข้ึน ใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

12 โครงการปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและผู้ปกครอง 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย
ปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ทราบถึง
ข้อตกลง 
ร่วมกัน 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 85 
ของ
ผู้ปกครองได้
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครอง
เขา้ใจถึง
ข้อตกลง
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
13 โครงการพัฒนา 

ศักยภาพคณะ
กรรม 
การบริหาร ศพด. 
และ
คณะกรรมการ
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ บริหาร 
ศพด. และ
คณะกรรมการศึกษา 
มีส่วนร่วมในการประเมิน 
ติดตามและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จัดประชุม 
คณะกรรมการ 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

15,000 
 

15,000 15,000 
 

15,000 15,000 
 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
ทาง
การศึกษา     
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

กองการศึกษา/
ศพด.  
มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

14 
 

โครงการศึกษา 
ดูงานผู้บริหาร/
คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการ
ศึกษาเทศบาล
และครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการศึกษา
เทศบาล และครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน 

จัดให้มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 85 
ของบุคลากร 
ทาง
การศึกษาได้
ศึกษาและ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ผู้บริหาร  
ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการ
ศึกษาเทศบาล และ
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้
ศึกษาและ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
15 โครงการ 

-วันพ่อแห่งชาติ 
- วันแม่แห่งชาติ 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรม 
- เพ่ือให้เด็กแสดง
ความรักต่อพ่อ 
แม่ 

จัดกิจกรรมให้เด็ก
แสดงความรักต่อ
พ่อ แม่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 85 
ของเด็กและ
ผู้ปกครองได้
เข้าร่วม
โครงการ 

- เด็กและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดได้ร่วมกิจกรรม 
- เด็กทุกคน 
ได้แสดงออกถึงความ
รักที่มีต่อพ่อ แม่ 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

16 โครงการจัดงาน
วันส าคัญ
เกี่ยวเนื่องกับ
ชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายจัดงาน
วันส าคัญ
เกี่ยวเนื่องกับชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

   ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
17 โครงการพัฒนา 

ศักยภาพครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

- เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี 
ความรู้ 
ความสามารถ 
สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติ 
- เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่งบุคลากร 
เข้ารับการ 
อบรมใน 
หลักสูตรต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 75,000 
 

ร้อยละ 85 
ของครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา     ได้
เข้ารับการ
พัฒนา 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
มีความรู้ 
ความ 
สามารถใน 
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
18 โครงการนิเทศ 

การสอนครู 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้ครูได้รับ
การพัฒนาตนเอง 

ออกนิเทศ 
การสอน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 85 ของครู
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

ครมูีการจัด
กระบวน 
การเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

            แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
19 ปรับปรุง/ต่อเตมิอาคารเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 

เพื่อจัดสภาพ 
แวดล้อมและ
บรรยากาศภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้สะอาด
สวยงามเพียงพอ 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ/
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 

- 
 

- 300,000 - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์อาคาร
เรียนจ านวน 
1 แห่ง 

มีอาคารเรีนที่เอื้อ
ต่อการจัดประสบ 
การณ ์
ส าหรับเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

20 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น (ก่อสรา้งสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา) 
 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย 
และอารมณ ์

ก่อสร้างสนาม 
เด็กเล่น 
สร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า 
 

- 300,000 - 
 

- - ร้อยละ 80 
ของเด็ก
ได้รับการ
พัฒนาการ 
ทางด้าน
ร่างกาย 
และอารมณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 
มีสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาครบ
ทุกแห่ง 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
21 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

- เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 
- เพ่ือส่งครูเข้า
อบรมพัฒนา
หลักสูตร 

มีหลักสูตร 
ตรงตามมาตร 
ฐานที่ก าหนด 
และสอดคล้อง 
กับบริบทของ 
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 
ของครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้อง 
กับบริบทของ 
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
/ศพด. 

22 โครงการปรับปรุงและ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

มีการจัดท าแผน
ครบทุกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 ร้อยละ 85 
ของการมี
แผนพัฒนา
การศึกษา 

มีการจัดท า
แผนครบทุก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 

2567 
พ.ศ. 

2568 
พ.ศ. 

2569 
พ.ศ. 

2570 
23 โครงการส่งเสริม 

การประกันคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนา
คุณภาพและ
ประกันคุณภาพ 
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการ 
ประกันคุณภาพให้
ผ่านมาตรฐาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
การพัฒนา
และผ่าน
การประกัน
คุณภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาและ
ผ่านการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก 

กอง
การศึกษา 
 

24 โครงการร้อยรักดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์
ประเพณีรดน้ า
ด าหัวและ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ของ
ไทย 

ผู้สูงอายุ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบล
นาค าทุกคน 

80,000 
 

80,000 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ 85 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สืบสาน
วัฒนธรรม
และอนุรักษ์
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓  :ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

25 โครงการ
ส่งเสริมเพ่ือ
การศึกษาต่อ
ในระดับท่ี
สูงขึ้นไป 

 

1.เพ่ือเป็นการรายงานผล
การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต่อ
ผู้ปกครองและชุมชน 
2.เพ่ือเป็นการแสดงผล
การพัฒนาการตามวัยของ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนา
ค าร้อยละ 80 
เปอร์เซ็นต์ได้เข้าร่วม
แสดงผลงานการ
พัฒนาการตามวัย 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 
ผลการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต่อผู้ปกครอง
และชุมชน 
เป็นการแสดงผล
การพัฒนาการ
ตามวัยของ
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เด็กท่ีอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
นา ได้เข้าร่วม
แสดงผลงาน
การพัฒนาการ
ตามวัย 
 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๗๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม            
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ :การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
26 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาค า    
     

เพื่อส่งเสริม
เยาวชนมีส่วน
ร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาค ามีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 

20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชนมีส่วน
ร่วม 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒  :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สาธารณสุข 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

๑ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ต าบลนาค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาดจากสตัว์สู่คนใน
ต าบลนาค า 
1.2 เพื่อก าจดัโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดไปอย่าง
ยั่งยืน  
 1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าและดูแลสัตวเ์ลี้ยง
อย่างถูกต้อง  
 

ท าการฉีดวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลนา 
ค า รวม 13 หมู่บ้าน 
 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000     อัตราลดลง
ของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ
ให้ความส าคัญและ
ร่วมมือในการก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า  
     (2) สุนขัและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอยา่งทั่วถึง 
ของจ านวนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นที ่
     (3) ประชาชนใน
ชุมชนให้ความส าคัญ
ในการดูแลสัตว์เล้ียง
อย่างถูกวิธ ีและให้
ความส าคัญในการ
น าสัตว์เล้ียงไปฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและไม่ปล่อย
สัตว์เล้ียงเป็นสุนัข
จรจัด 
 

งาน
สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 
 

2570 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชิงรุก เทศบาลต าบลนา
ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อควบคุมและปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
3.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง
ยั่งยืน 
4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ตระหนัก และด าเนินกิจกรรม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
5 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด
ของยุงลายและป้องกันไม่ให้มี
ผู้ป่วยที่เกิดจากโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

1.ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านต าบล
นาค า จ านวน 
13 คน 
2.ประธาน
ชุมชน/
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 77 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชากรในพื้นที่ต าบล
นาค ามีอัตราลดลงการ
จากโรคไข้เลือดออก 

1. เพื่อควบคุมและปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
3.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอยา่งยั่งยืน 
4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ตระหนัก และด าเนินกิจกรรม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
5 เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของ
ยุงลายและป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยที่
เกิดจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที ่
 

งาน
สุขาภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

           แผนงานสาธารณสุข (อุดหนุนสว่นราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 
 

2570 
3 โครงการสนับสนุน

ภารกิจของเหล่า
กาชาด จังหวัด
ขอนแก่น  

 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนเหลา่
กาชาด
จังหวัด
ขอนแก่น 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

50,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรที่
ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ในทุกๆด้าน 

งานสุขาภิบาล 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี ๒ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม     
แผนงาน สาธารณสุข:งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ชุมชนด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   
2.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ชุมชนในต าบลนาค า 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

1.ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้
ชุมชนด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   
2.เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

งานสุขาภิบาล 
ส านัก 

งานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 
 

2570 

๑ โครงการช่วยเหลือสวสัดิการ
และสังคมสงเคราะหเ์ด็กผู้
ยากไร้หรือผูด้้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาค า 
        

เพื่อจัดสวสัดิการให้แก่
เด็กนักเรยีนผูด้้อยโอกาส 
ของศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาค า 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการครบทุกคน 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 240,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ(นักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
นาค า 

เด็กผูด้้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี2:การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี 6 :การสร้างเสริมสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงาน :สังคมสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาค า 

 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งใน
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคตดิต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 
ฯลฯ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน ร้อยละ
ร้อย  
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค าไดร้ับ
การช่วยเหลือท้ังใน
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคตดิต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค าไดร้ับ
การช่วยเหลือท้ังใน
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคตดิต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

ส านกัปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี4:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 :ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 :การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงาน :สังคมสงเคราะห์ (อุดหนุนส่วนราชการ)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(อุดหนุน  
อ าเภออุบลรตัน์) 

เพื่อรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และข้อมลูอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ทั้งในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคตดิต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

เป็นสถานท่ีกลางในการ
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และข้อมลูอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
โรคตดิต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

30,000    30,000 30,000  30,000 30,000 ประชาชน ร้อยละร้อย  
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค าไดร้ับการ
ช่วยเหลือท้ังในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต โรคติดต่อ หรือ
โรคระบาดในท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนา
ค าไดร้ับการช่วยเหลือท้ัง
ในด้านสาธารณภยั การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคตดิต่อ 
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ :การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
1 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เทศบาลต าบลนาค า 
 
 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคณุค่าของ
ความเป็นชาย/หญิง ใน
สังคมพัฒนาการทางเพศ 
การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่น การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น 

-ผู้น าชุมชน จ านวน 
20 คน 
-กลุ่มเยาวชนใน
ต าบล จ านวน 80 
คน 
รวมจ านวน 100 
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละ80 ที่ลดลง
ของเยาวชนท่ี

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

อัตราการลดลงของ
เยาวชนท่ีตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 
2 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลนาค า 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลนาค า 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลนาค าเข้า
ร่วมโครงการ  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละการ
ลดลงปัญหา
ยาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบล 

นาค า 

จ านวนผู้ติดยา
เสพติดและผู้ค้า
ยาเสพติด  
มีอัตราลดลง 

งาน
พัฒนา
ชุมชน
ส านัก
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 
3 โครงการอบรมอาสาสมคัร

สมาชกิแจ้งข่าวอาชญากรรม 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อแสวงหาความร่วมมือ หา
แนวร่วมภาคเอกชนในการ
จัดตั้งแกนน าภาคประชาชน
เป็นแนวร่วมเครือข่ายในการ
ป้องกันอาชญากรรมและยา
เสพติด 

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 91 คน โดย
การพิจารณา
คัดเลือกของผู้น า
ชุมชน หมู่ที่ 1-13 
ต าบลนาค า อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น หมู่บ้านละ 
7 คน 

33,6๐๐ 33,6๐๐ 33,6๐๐ 33,6๐๐ 33,6๐๐ เพื่อแสวงหา
ความร่วมมือ 
หาแนวร่วม

ภาคเอกชนใน
การจัดตั้งแกน

น าภาค
ประชาชนเป็น

แนวร่วม
เครือข่ายในการ

ป้องกัน
อาชญากรรม
และยาเสพตดิ 

เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ หาแนวร่วม
ภาคเอกชนในการ
จัดตั้งแกนน าภาค
ประชาชนเป็นแนว
ร่วมเครือข่ายในการ
ป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพตดิ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทรับผิด

ชอบหลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
4 โครงการอบรมเครือข่าย

ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับพื้นท่ีโดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ระดับพื้นท่ีโดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
เป้าหมายประชาชน
ในพื้นที่ต าบลนาค า 
หมู่ที่ 1-13 

31,3๐๐ 31,3๐๐ 31,3๐๐ 31,3๐๐ 31,3๐๐ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับ
พื้นที่โดยอาศัย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในระดับพื้นท่ีโดย
อาศัยการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
5 โครงการให้ความรู้เด็กและ

เยาวชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ก าลังแพร่ระบาดสู่เด็ก
และเยาวชนให้รู้จักวิธีป้องกัน
และเข้าสู่กระบวนการบ าบดัที่
ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิที่
ก าลังแพร่ระบาดสู่
เด็กและเยาวชนให้
รู้จักวิธีป้องกันและ
เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดที่ถูกต้อง 

17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ก าลัง
แพร่ระบาดสู่

เด็กและเยาวชน
ให้รู้จักวิธี

ป้องกันและเข้า
สู่กระบวนการ
บ าบัดที่ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่ก าลังแพร่
ระบาดสู่เด็กและ
เยาวชนให้รู้จักวธีิ
ป้องกันและเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดที่
ถูกต้อง 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ทรับผิด

ชอบหลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
6 โครงการสร้างเครือข่าย

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพ
ติดระดับต าบล 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ระดับต าบล 
2.เพื่อตอบสนอง การ
ด าเนินงานของรัฐบาลในการ
ป้องกันอาชญากรรมโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ระดับต าบล 
2.เพื่อตอบสนอง การ
ด าเนินงานของรัฐบาลในการ
ป้องกันอาชญากรรมโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

22,3๐๐ 22,3๐๐ 22,3๐๐ 22,3๐๐ 22,3๐๐ 1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน
อาชญากรรมและ
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ระดับต าบล 
2.เพื่อตอบสนอง 
การด าเนินงาน

ของรัฐบาลในการ
ป้องกัน

อาชญากรรมโดย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพตดิใน
พื้นที่ระดับต าบล 
2.เพื่อตอบสนอง 
การด าเนินงานของ
รัฐบาลในการ
ป้องกันอาชญากรรม
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์0 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
7 โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครต ารวจบา้น 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

1.เพื่อจัดตั้งและขยายเครือข่าย
องค์กรที่จะท าหน้าที่ในการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมถึง
การร่วมกจิกรรม/ภารกิจอื่นใน
การ ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ต ารวจ 
2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรภาคประชาชนในการแจ้ง
ข่าวสารอาชญากรรม การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

1.เพื่อจัดตั้งและขยาย
เครือข่ายองค์กรที่จะท าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน รวมถึงการร่วม
กิจกรรม/ภารกิจอื่นในการ 
ช่วยเหลือเจา้พนักงานต ารวจ 
2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากองค์กรภาคประชาชนใน
การแจ้งข่าวสารอาชญากรรม 
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

22,9๐๐ 22,9๐๐ 22,9๐๐ 22,9๐๐ 22,9๐๐ 1.เพื่อจัดตั้งและขยาย
เครือข่ายองค์กรที่จะท า
หน้าที่ในการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน 
รวมถึงการร่วมกจิกรรม/
ภารกิจอื่นในการ ชว่ยเหลอื
เจ้าพนักงานต ารวจ 
2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากองค์กรภาคประชาชนใน

การแจ้งข่าวสาร
อาชญากรรม การปอ้งกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

และหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

1.เพื่อจัดตั้งและขยาย
เครือข่ายองค์กรที่จะท าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินใหก้ับ
ประชาชน รวมถึงการร่วม
กิจกรรม/ภารกิจอื่นในการ 
ช่วยเหลือเจา้พนักงานต ารวจ 
2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากองค์กรภาคประชาชนใน
การแจ้งข่าวสารอาชญากรรม 
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุนส่วนราชการ สถานีต ารวจภูธรอุบลรัตน์) 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
8 โครงการให้ความรู้

เด็กและเยาวชนใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา  
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

1.เพื่อลดเง่ือนไขในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
3.เพื่อด าเนินการให้พ้ืนท่ีรอบ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดให้เป็น
เขตปลอดภัยส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
4.เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน 
และรูเ้ท่าทันพัฒนาการของ
ปัญหายาเสพตดิ 
 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1.โรงเรียนนาค าพิทยา
สรรค ์
2.โรงเรียนบ้านหนอง
ขามพิทยาสรรค ์
3.โรงเรียนบ้านกุด
กระหนวน 
รวมทั้งหมด 90 คน 

 

17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ 17,0๐๐ สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1.โรงเรียนนาค า
พิทยาสรรค ์
2.โรงเรียนบ้าน
หนองขามพิทยา
สรรค ์
3.โรงเรียนบ้านกุด
กระหนวน 
รวมทั้งหมด 90 คน 

 

1.การขับเคลื่อนงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน 
และผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความ
รู้เท่าทันพัฒนาการของปัญหา
ยาเสพตดิ 
2.มีแนวทางและมาตรการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 
3.มีการด าเนินการจัดระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษาให้เป็น
พื้นที่ปลอดภัยส าหรบันักเรียน 
นักศึกษาและชุมชนรอบ
สถานศึกษา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
9 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาสุขภาพ
โคกระบือต าบล 
นาค า 
 

1.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพโค-
กระบือในพื้นที่ต าบลนาค า 
2.เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่
เกษตรกร 
3.เพื่อปลุกจติส านึก และกระตุ้น
ให้เกษตรกรรู้จักใส่ใจต่อปัญหา
สุขภาพสตัว์ตลอดทั้งการดูแล
สุขภาพสตัว์อย่างสม่ าเสมอ 
4.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
เพิม่สมรรถนะให้แก่อาสาพัฒนา
ปศุสัตว์ประจ าต าบล/หมู่บา้น 
 

1.ก าจัดพยาธิ
ภายนอกและภาพใน
โคกระบือ จ านวน 
1,648 ตัว 
2.สร้างภูมิคุม้กันโรค
แก่โคกระบือ 
จ านวน 1,648 ตัว 
3.สนับสนุนอาหาร
เสรมิแร่ธาตุก้อน
ส าหรับโคกระบือแก่
เกษตรกร 620 ราย  
 

268,5๐๐ 268,5๐๐ 268,5๐๐ 268,5๐๐ 268,5๐๐ 1.โคกระบือใน
พื้นที่ต าบลนาค า
ได้รับบริการ
ก าจัดพยาธิ
ภายนอก 
2.โคกระบือใน
พื้นที่ต าบลนาค า
มีอัตราการป่วย
จากโรคพยาธิ
ภายนอกและ
ภายใน ลดลงไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

 

1.เกษตรของต าบลนาค าจะ
ให้ความสนใจในการดูแล
สุขภาพสตัว์มากขึ้น 
2.โคกระบือในเขตต าบลนา
ค ามีสุขภาพท่ีดีขึ้น ลดอตัรา
การเจ็บป่วยเนื่องจาก
สุขภาพสตัว์ที่ไมส่มบรูณจ์ะ
ลดลง 
3.เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้น 
เนื่องจากสามารถขายสตัว์
ได้ราคาดีขึ้น 
4.อาสาพัฒนาปศสุัตว์
ประจ าต าบล หมู่บ้าน มี
ทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
10 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภออุบลรตัน์  
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดสามารถควบคุมสถานการปัญหา
ยาเสพตดิและลดระดับความรุนแรง
ของปัญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
อุบลรัตน ์
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละที่
ลดลง 
ของจ านวน
ผู้ติดยาเสพ
ติด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
จ านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 
ทต.นาค า 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
11 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ขอนแก่น 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ร้อยละท่ี
ลดลง 
ของจ านวนผู้
ติดยาเสพติด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
จ านวนผู้ติด
ยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 
ทต.นาค า 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
นาค า 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุใน
เขตต าบลนาค า มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ
ด้าน เช่น ด้านสุขภาพ 
ด้านจิตใจ ฯลฯ 

ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาค า 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

100,000 ผู้สูงอายใน
พื้นที่ต าบลนา
ค า เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 70 ของ
จ านวน
ผู้สูงอายุท้ัง
ต าบล 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลนาค า มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ร้อยละ 
80 ของ
จ านวน
ประชากร 
กลุ่มผูสู้งอายุ  

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๙๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 โครงการแข่งขันกีฬาอุบล
รัตน์สมัพันธ์ 
 
 

 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
การออกกําลังกายและ
เชือ่มความสามัคคีของ
พนักงานอปท. 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 ร้อยละ๘๐  ของ
จํานวนประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์  

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

      ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
                  ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  
                  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (อุดหนุนส่วนราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖6 

 
๒๕๖7 

 
๒๕๖8 

 
๒๕๖9 

 
2570 

2 โครงการจดังาน
เทศกาลไหม 
ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น  

 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง
อําเภออุบล
รัตน ์

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาคํา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  7:การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนส่วนราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอําเภอ
อุบลรัตน์  

เพื่อให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนทุก
หมู่เหล่า นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน ทุกภาคส่วน
ของสังคม ประชาชน
ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุก
ตําบล ได้ร่วมกิจกรรม
ในการจัดงาน 

-จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และ
ของดีอําเภออุบล
รัตน์ ในระดับ
อําเภอ จํานวน 1 
ครั้ง 
-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ทุก
หมู่บ้าน ทุกตําบล 
เข้าร่วมจดักิจกรรม
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่และของดี
อําเภออุบลรตัน ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 80 
จัดงานประเพณีบญุกุ้ม
ข้าวใหญ่และของดี
อําเภออุบลรตัน์ ใน
ระดับอําเภอ จํานวน 
1 ครั้ง 
-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ทุกหมู่บ้าน 
ทุกตําบล เข้าร่วมจัด
กิจกรรมประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และ
ของดีอําเภออุบลรตัน ์

-ทุกภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
-ในทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ใน
พื้นที่อําเภออุบลรตัน์มีความ
รัก ความสามัคค ี
-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทุกตําบล ทุก
หมู่บ้าน ไดม้ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อันดีงามให้คงไว้
สืบไป 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

           แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (เงินอุดหนุน) งานกีฬานันทนาการ 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลนาคํา
ต้านยาเสพติด 
 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น 
กีฬาและออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีด ี

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
เยาวชน
ตําบลนาคาํ
เพื่อต้านยา
เสพติด 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ ๘๐  
ของจํานวน
ประชาชนมี

ร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กและ
เยาวชนมี
ทักษะ 
ทางด้าน
กีฬา มี
สุขภาพ 
ร่างกาย
แข็งแรง ใช้
เวลา 
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง 
การศึกษา 
ทต.นาคํา 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๑ โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์
 
 
 
 

 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ิดเชื้อ-
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส 
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ ์
 
 
 

36,000 
 

36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 
๑๐๐  
ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพท้ังหมด
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม
เกณฑ ์

ผู้ติดเชื้อ-ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับการ
ช่วยเหลือ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานพัฒนาชุมชนฯ 
ส านักปลดัฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
    

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ ์
 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ 
๑๐๐ 

จ านวนผู้มี
สิทธิไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ
ทั้งหมด

ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม

เกณฑ ์

ผู้พิการ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลดั 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

๓ โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
 
 
 
 

 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างขวัญก าลังใจที่ดี
แก่ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพตามเกณฑ์ 
 

9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทั้งหมด
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบตาม

เกณฑ ์

ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลัด 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่น ท่ี   ๒   :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๖  : การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม  

     แผนงาน งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๔ โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือเทศบาลต าบลนา
ค า 

 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริม
และฟื้นฟูด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 
 

ส่งเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ ตาม
กฎระเบียบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนท่ีรับ

บริการพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ 
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เกิด
ความสามัคคี
ภายในชุมชน 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 
๑ โครงการฝึกอบรม

จัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี
ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
สมาชิก อปพร. 

สมาชิก  
อปพร. 
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

งานปอ้งกันฯ
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๒ โครงการจัด
กิจกรรม 
วัน อปพร.
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
เน้นการท างานแบบมีส่วน
ร่วมลักษณะเครือข่ายการ
ท างาน 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระงับและการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
-เพ่ือให้ อปพร. เกิดความรู้
ความเข้าในในบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ ที่พึงมีต่อ
ประชาชน ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
-เพ่ือให้ อปพร. เกิดขวัญ
ก าลังใจ เกิดจิตส านึกและ
ตระหนักในหน้าที่อย่าง
แท้จริง 
 

สมาชิก อปพร. 
ในพ้ืนที่ต าบล
นาค า จัดอบรม 
๕๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย มี
ศักยภาพเกี่ยวกับ
บทบาทของ
สมาชิก อปพร. 

-เกิดความสามัคคีในหมู่
สมาชิก อปพร. 
-ศูนย์ อปพร. มีการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม
ลักษณะเครือข่ายการ
ท างาน 
-สมาชิก อปพร. เกิด
ความรู้ความเข้าในใน
บทบาท อ านาจ หน้าที่ 
ที่พึงมีต่อประชาชน 
ตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๓ โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือซ้อม
แผนลดอุบตัิเหตุทาง
ถนน 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมกู ้
ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน 
แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมซ้อม
อุบัติเหตุทาง
ถนน และแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ   
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย มี
ศักยภาพเกี่ยวกับ
บทบาทของกู้ชีพ
กู้ภัย 

ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานป้องกัน
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๔ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครเตือน
ภัยในการปฏิบตัิงาน 

จัดกิจกรรมฝึก
ทบทวนทีมกู้ชีพ
กู้ภัย ในต าบล 
นาค า  
 
 
 
 
 
 
 

29,๐๐๐ 
 

29,๐๐๐ 29,๐๐๐ 29,๐๐๐ 29,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ กลุม่เป้าหมาย มี

ศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
อาสาสมัครเตือนภัย 

ทีมอาสาสมัครทีมกู้
ชีพกู้ภัยมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ท่ี  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

5 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)ของ
เทศบาลต าบลนา
ค า 
 
 
 
 
 

-เพื่อป้องกันความ
พิการและการเสียชีวิต
จากภาวะฉุกเฉิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ได้มาตรฐาน ซึ่งทุกคน
สามารถเข้าถึงเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็วและ
เท่าเทียม 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบ 
EMS มีความพร้อมใน
การให้บริการตลอด 
24 ช่ัวโมง 
 
 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า 
จ านวน ๕๐ คน 
-หน่วยกูชี้พระดับ
ต าบลเทศบาล
ต าบลนาค า 
จ านวน ๖ คน 
-ญาติผู้ป่วยเรื้อรัง
กลุ่มเสี่ยง จ านวน 
๑๐ ครัวเรือน 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

๒๙๒,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนท่ีรับ
บริการพึงพอใจ 

-เจ้าหน้าท่ี และประชาชน มี
ความรู้ในการป้องกันการเกิดความ
พิการและการเสียชีวิตจากภาวะ
ฉุกเฉิน 
-เกิดการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วได้มาตรฐาน 
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วและเท่าเทียม 
-เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบ EMS มีความพร้อมใน
การให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
-เกิดการบูรณาการระบบด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและเทศบาล
ต าบลนาค า  
 

งาน 
ป้องกันและ
บรรเทาฯ
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

6 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 

 

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วม
โครงการและความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยในด้านสาธารณภัย 
3.เพ่ือส่งเสริมไห้ประชากรในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมและก าลังหลักใน
การจัดการสาธารณภัย 
4.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ประชากรในชุมชนมี
ศักยภาพในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสามารถลดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
สถานการณ์ลงได้ 

ประชาชน/คณะ
ผู้บริหาร/
สมาชิกสภา/
ข้าราชการ/
ลูกจ้างและ
พนักงาน
เทศบาลต าบล
นาค า 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละท่ี
ลดลง ของ
จ านวน
ผู้ประสบภัย
พิบัติ 
 

 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกและความ
ตระหนักด้านสาธารณ
ภัย 
- ประชากรในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมและก าลัง
หลักในการจัดการสา
ธารณภัย 
 

 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเมอืงและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

7 โครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาลวัน
สงกรานต ์
(๗ วันอันตราย) 
 

 

๑) เพื่อลดอุบัตเิหตภุัยบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์   
๒) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ 
ภัยทางถนนให้เป็นไปด้วยความรวด 
เร็ว 
๓) เพื่อบริการประชาชนให้ไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทางแนะน าเส้นทาง
ในการสัญจร 
๔) เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของ
เทศบาลต าบลนาค า  
๕) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดขอนแก่น  
 

๑.ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
นาค าจ านวน ๑  จุด  
๒. ลดจ านวน
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลนาค า  
ทั้ง ๒๖ ชุมชน   
๓. เจ้าหน้าท่ี 
ประจ าจดุบริการ
ประชาชน จ านวน  
๖๖ คน 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ผู้
สัญจร มีความ

พึงพอใจ  

๑. สรา้งความมั่นใจ และ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

๒. ลดการเกดิอุบัติเหตุทาง

ถนนและการสูญเสียที่

เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ 

๓. สรา้งความสมัพันธ์อันดี

ระหว่างประชาชน กับ 

เทศบาลต าบลนาค า 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

8 โครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่   
(๗ วันอันตราย) 
 
 

-เพือ่ลดอุบัติเหตุภยับนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
-เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัทางถนนให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 
-เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
แนะน าเส้นทางในการสัญจร 
-เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลนาค า 
-เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล   กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัดขอนแก่น 

๑. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาค า    
จ านวน   ๑  จุด  
๒. ลดจ านวนอุบัติเหตุ
ในพื้นที่เทศบาลต าบล
นาค า  ทั้ง ๒๖ ชุมชน  
๓. เจ้าหน้าท่ี ประจ า
จุดบริการประชาชน 
จ านวน  ๖๖  คน 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ผู้สญัจร มี
ความพึง
พอใจ 

๑. สรา้งความมั่นใจ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
๒. ลดการเกดิอุบัติเหตุ
ทางถนนและการสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่  
 ๓. สร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างประชาชน 
กับ เทศบาลต าบลนาค า 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

9 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันความ
คุมไฟป่าในพื้นที่
ต าบลนาค า 

-เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว สามารถร่วมกัน
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
-เพื่อใหค้วามรู้กับประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที ่  
-บูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหมู่บ้านชุมชนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ความรู้
ป้องกันควบคุมไฟป่าพร้อมทั้ง
หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงอยู่ความ
สมบูรณส์ืบไปเพื่อล าเลียงน้ าดืม่ น้ า
ใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภยั
แล้ง  
 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลนาค า 
จัดอบรมปีละ ๑ รุ่น 
ๆ ละ ๕๐ คน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
นาค า จัดอบรม
ปีละ ๑ รุ่น ๆ 
ละ ๕๐ คน 
 

ผู้ผ่านการ

อบรมมี

ความรู้และ

ปฏิบัติการ

ควบคุมไฟ

ป่าได้อย่าง

ปลอดภัย 

งาน
ป้องกันฯ 
ส านักปลดั

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  
(อปพร.) 
 

- เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากสา
ธารณภัยต่างๆ ประชาชน
และส่วนราชการ 
-เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชนท่ี
เข็มแข็ง และกว้างขวางใน
การป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย  
-เพื่อปลุกจิตส านึกและ
กระตุ้นให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการป้องกันภยั 
 

สมาชิก อป
พร. ในพ้ืนท่ี
ต าบลนาค า 
จัดอบรมปี
ละ ๑ รุ่น ๆ 
ละ ๕๐ คน 
 

- ๓๐๐,๐๐๐        - ๓๐๐,๐๐๐       - สมาชิก อปพร. ใน
พื้นที่ต าบลนาค า 
จัดอบรมปลีะ ๑ 
รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน 
 

-อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอันเกิดจากสา
ธารณภัย มีความมั่นใจ
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัอย่างถูกต้อง  
-อปพร. มีส่วนร่วมใน
การป้องกันทรัพย์สิน
ของประชาชนท่ีประสบ
ภัย การรักษาสถานท่ี ที่
เกิดเหตุ ให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
-มีก าลัง อปพร. พร้อม
เผชิญเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
ได้ทันที 
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๑๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๔  :  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี  ๑ : การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

11 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนา
ค า   
 

-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบลนาค า ให้
มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบือ้งต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (IncidentCommand 
System : ICS) การควบคุมสั่งการ
การบริหารจัดการสาธารณภยัในพื้นที่
เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ใหก้ับชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาใน
เขตต าบลนาค า 
จ านวน ๕๐ คน 
 

183,500 183,500 183,500 183,500 183,500 ผู้เข้ารับการ
อบรม ได้แก ่ จิต
อาสาในเขต
ต าบลนาค า 
จ านวน ๕๐ คน 
 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อยา่ง
ถูกต้องรวดเร็ว เป็นระบบ
และมีมาตรฐานเดียวกัน  
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่ง
พื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ลด
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย                   

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
 



~ 117 ~ 

 

                                                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ร่องระบายน้้า บ้าน
นาค้า หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้แก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง ร่องระบาย
น้้าอุดตัน 
สามารถ
ระบายน้้าได้
อย่างรวดเร็ว 

ปรับปรุงร่องระบายน้้า ปริมาณ
งาน  
ขุดลอกช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 27.00 ม.  
ขุดลอกช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 26.00 ม. 
ขุดลอกช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 50.00 ม. 
ขุดลอกช่วงที่ 4 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. 
 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ มีความ

พึงพอใจ  

ปริมาณน้้า
ได้รับการ
ระบายไม่มีน้้า
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 118 ~ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาค้า หมู่ที่ 1 
สายทางจากบริเวณ
โรงเรียนนาค้าพิทยา
สรรพ์ถึงที่นานาย
ปัญจา  ภูวงศ์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ้านวน 1 
สาย  

200,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.1 มีความ
สะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 119 ~ 

 

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
นาค้า หมู่ที่ 1  

-เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
โนนราศรี หมู่ที่ 2  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.2 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
                                                                                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อมอเตอร์
ไฟฟ้าพร้อมระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
ส้าหรับสูบน้้าประปา
หมู่บ้าน บ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดปี 

จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับ
สูบน้้าประปาหมู่บ้าน  
 

- 100,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.3 มีน้้าไว้
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค
บริโภค 
ตลอดปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
กุดกระหนวน หมู่ที่ 3  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.3 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ่อบาดาลเดิม) บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ 4   

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
ตลอดปี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (บ่อ
บาดาลเดิม)  
 

50,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.4 มีน้้าไว้
ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค

บริโภค
ตลอดปี  

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค
บริโภคตลอด
ปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ 4  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.4 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านห้วยค้าน้อย หมู่ที่ 
5 สายทางจากบ้าน
นายแก้ว  ราชาสุข ถึง
บ้านพระพุทธบาท หมู่ 
6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ้านวน 1 
สาย  

150,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.5 มีความ
สะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
ห้วยค้าน้อย หมู่ที่ 5  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.5 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
บ้านพระพุทธบาท หมู่
ที่ 6 สายทางเข้า
หมู่บ้านถึงบ้านนาย
แก้ว   ราชาสุข 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน สาย 
ทางเข้าหมู่บ้าน ถึง 
บ้านนายแก้ว   ราชา
สุข จ้านวน 1 สาย 

100,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.6 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

                                                                               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
พระพุทธบาท หมู่ที่ 6  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.6 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าเพื่อการเกษตร
ระบบท่อพลาสติก
(PVC) บ้านสัมพันธ์ หมู่
ที่ 7 จากสระเก็บน้้า
เทศบาลต้าบลนาค้าถึง
นานายสุรเกียรติ  กอง
แก้ว (ศูนย์เกษตร
อินทรีย์)  

เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

ก่อสร้างระบบส่งน้้า
เพ่ือการเกษตรระบบ
ท่อพลาสติก(PVC) 
จ้านวน 1 ช่วง  
 

- 120,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีน้้าใช้

เพ่ือ
การเกษตร
ตลอดปี 

ประชาชนมี
แหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างฝาย
น้้าล้นล้าห้วยคุมมุม 
ช่วงนานางรัตติยา 
อรัญมาลา บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ซ่อมสร้างฝายน้้าล้น
ห้วยคุมมุม ช่วง
นานางรัตติยา อรัญ
มาลา  
จ้านวน 1 แห่ง 
 

30,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน มี
น้้าไว้ใช้

ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างฝาย
น้้าล้นล้าห้วยคุมมุม 
ช่วงนานายสมกร แก้ว
เกิด บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 
7 

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ซ่อมสร้างฝายน้้าล้น
ล้าห้วยคุมมุม ช่วง
นานางสมกร แก้ว
เกิด จ้านวน 1 แห่ง 
 

30,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน มี
น้้าไว้ใช้

ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างฝาย
น้้าล้นล้าห้วยคุมมุม 
ช่วงนานายค้าตัน  แก้ว
กงพาน บ้านสัมพันธ์  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

ซ่อมสร้างฝายน้้าล้น
ล้าห้วยคุมมุม ช่วง
นานายค้าตัน  แก้ว
กงพาน จ้านวน 1 
แห่ง 
 

30,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน มี
น้้าไว้ใช้

ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดปี 

ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้านเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับ
สูบน้้าประปาหมู่บ้าน  
 

- 250,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีน้้าไว้
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค
บริโภค 
ตลอดปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ถนนทุกสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ถนนทุก
สายภายในหมู่บ้าน 

- 250,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
จากถนนลาดยาง นา
นางประนอม  ศรี
จันทร์โท ถึงนานายติ๊ก  
นาไชยเวศ บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ้านวน 1 
สาย ระยะทาง 
1,200 เมตร 

100,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีความ
สะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในจุดส้าคัญใน
หมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้อง CCTV 
ในจุดส้าคัญใน
หมู่บ้าน จ้านวน 5 
จุด (คุ้มดอนยาง 2 
จุด,บ้านสัมพันธ์ 3 
จุด)  

- - 100,000 - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีความ

พึงพอใจ 
ประชาชนมี

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านเล้า 
หมู่ 8 เส้นทางไปบ้าน
ดง จากบ้านนายธณกร  
หรึ่งเทพ ถึงไร่นาย
อาทิตย์  แสงกลาง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ้านวน 1 
สาย 

- 100,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.8 มีความ
สะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านเล้า 
หมู่ 8 เส้นทางจาก
บ้านนายเพ็งศักดิ์  คุณ
ทา ถึงหนองมันปลา  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ้านวน 1 
สาย 

- 100,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.8 มีความ
สะดวกใน

การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
เล้า หมู่ที่ 8  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.8 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 9  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 มีความ

พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้้า คสล. เดิม
โดยการลอกดิน พร้อม
วางท่อระบายน้้า บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้แก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง ร่องระบาย
น้้าอุดตัน 
สามารถระบาย
น้้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ปรับปรุงร่องระบายน้้า 
ปริมาณงาน  
กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.40 ม. ยาวรวมสอง
ข้าง 1,030.00 ม.  
 

๑๐0,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑0 มี
ความพึง
พอใจ  

ปริมาณน้้า
ได้รับการ
ระบายไม่มีน้้า
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 10  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
11  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.11 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค 
บ้านนาค้าน้อย หมู่ที่ 
12  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.12 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
น้้าประปาอุปโภค 
บ้านหนองแวงใหม่ 
หมู่ที่ 13  

- เพ่ือส่งน้้า
ต้นทุนในการ
ผลิตน้้าประปา
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
- เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นาค้า 
มีน้้าสะอาดใช้
เพ่ือในการอุโภค
และบริโภค 

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าประปา
อุปโภค 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ ทต.นา
ค้า มีน้้า
สะอาดใช้เพื่อ
ในการอุโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
รางระบายน้้า 
สายทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง ขก.ถ.19-
010 เชื่อม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
9,10,13 

เพ่ือให้แก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง 
ร่องระบายน้้าอุด
ตัน สามารถ
ระบายน้้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ปรับปรุงร่อง
ระบายน้้า ปริมาณ
งาน  
งานขุดลอกราง
ระบายน้้า พร้อม
วางทิ่ระบายน้้า
และบ่อพัก 
(รายละเอียดตาม 
ปร.4) 

240,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
หมู.่ 9,     

๑0,13 มี
ความพึง
พอใจ  

ปริมาณน้้า
ได้รับการ
ระบายไม่มี
น้้าขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
2566 

 
๒๕๖7 

 
๒๕๖8 

 
๒๕๖9 

 
๒๕70 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาค า 
หมู่ที่ 1 สายจากสวน
นายติ๊ก นาไชยเวศ ถึง 
บริเวณหน้าบ้าน นาย
สมสุข อรัญมาลา  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. 32. 
00 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 160 ตร.ม. 

112,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.๑ และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 149 ~ 
 

 
                                                        

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาค า 
หมู่ที่ 1 สายจากบ้าน
นางศรีจันทร์  โคตร
อาสา ถึงหน้าบ้านนาง
เรียบ อรัญมาลา  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว
90.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 ม. หรอืมี
พ้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม. 

252,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านนาค า หมู่ที่ 1 
สายจากถนนลาดยาง
ถึงนานางเดือนเพ็ญ 
โสภาจันทร์   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว
1,200.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตร.ม. 

81,400 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านนา
ค า หมู่ที่ 1 สาย
จากบ้านนาย
ไชยวัฒน์  โควังชัย 
ถึงบ้านนายพาที 
แก่นนาค า   

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร (2 ช่วง)  
ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว
70.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตร.ม. 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว
30.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 90 ตร.ม. 

8,300 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 152 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านนาค า หมู่ที่ 1 
สายจากบ้านนางสาว
รจนา สรหาราช ถึงทุ่ง
นา   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว
128.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 640 ตร.
ม. 

18,700 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.๑ และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 153 ~ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 
สายกลางบ้าน  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม. 

420,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.2 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 154 ~ 
 

                                                                                
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนราศรี เชื่อม
ต าบลดงเมืองแอม 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
๕.00 ม. ยาว 
๑00.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.๕0 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๕00 ตร.ม. 

๓๕0,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.2 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

                                                                                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 
สายบ้านนางคูณ มหา
หิงส์ ถึงถนนด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
85.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.25 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
255 ตร.ม. 

- 178,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.2 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3 สายหน้าบ้าน
นางสาววนิดา สาม
นคร ถึง ลานมันรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม. 

420,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.3 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3 สายเส้นทางบ้าน
กุดกระหนวน ถึงบ้าน
ห้วยค าน้อย หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว
3,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 15,000 
ตร.ม. 

225,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.3 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

1๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านกุดกระหนวน หมู่
ที่ 3 สายเส้นทางรอบ
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว
900.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 27,000 
ตร.ม. 

50,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.3 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 
สายทางจากอุทยาน 
ถึงไร่นางอินตา ฉายดี
เลิศ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว
2,500.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 12,000 
ตร.ม. 

282,700 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.4 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยค าน้อย หมู่ 5 
สายหอถังประปา ถึง
บ้านนายชัยศรี สุริยะ
เดช 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 
0.15 ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย ข้างละ 
0.50 ม.หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 250 ตร.
ม. 

175,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.5 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านห้วยค าน้อย หมู่ที่ 
5 สายท้ายหมู่บ้าน ถึง
วัดป่าภูพานค า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว
1,200.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตร.ม. 

135,600 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.5 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพระพุทธบาท หมู่ 
6 สายซอยปู่ตา ถึง 
แยกบ้านนายใจ แสง
กลาง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทางสัญจร
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 
0.50 ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

420,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.6 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านพระพุทธบาท หมู่
ที่ 6 สายจากทางแยก
ถนนคสล. ถึงหน้าบ้าน
นายชาตรี เจริญเชื้อ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทางสัญจร
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ปริมาณ
งาน 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 
ม. ยาว 700.00 ม. 
หนา 0.10 หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตร.ม. 

44,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.6 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7  
สายทางถนนหน้า
โรงเรียนเก่า   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทางสัญจร
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน 
ผิวจราจร กว้าง 3.00 
ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 
0.25 ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

420,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางจากหน้าวัด
บ้านสัมพันธ์ ถึงนานาย
สุบิน  สิงห์น้อย 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 
0.15 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. 

- 180,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายจากไร่นาง
ประจวบ   อันพิมพ์ ถึง
นานายศรีเมือง   ชา
ธรรมมา  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
650.00 ม. หนา 
0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,950 ตร.
ม. 

29,250 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

                                                             เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายจากหน้าโรงเรียน
เก่า ถึงนานางประนอม 
ศรีจันทร์โท  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 
0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.
ม. 

- 15,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายจากหลังฝายบ้าน
ถึงนานายสัญญา สิงห์
น้อย  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
700.00 ม. หนา 
0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.
ม. 

42,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางบ้านนายปรีชา  
ท้าวหา เชื่อมต่อนา
นายมีชัย  แสนมุง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 
0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. 

12,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางข้างบ้านนาง
สมัย  จิตชาตรีถึงนา
นายฉลาด   วงศ์ใหญ่ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนา 
0.10 หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม. 

10,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเล้า 
หมู่ที่ 8 สายทางบ้าน
นายเกษ  เค้ามิม ถึง
หน้าบ้านนายสุริยะ  
จันทร์โสม  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว
50 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.25 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. 

140,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.8 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 
สายจากหน้าบ้านนาย
ทองม้วน  จันทร์โสม 
ถึงสะพานข้ามล าห้วย
คุมมุม   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว
300.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. 

13,500 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.8 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
                                                                                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซม
สะพานข้ามห้วยคุมมุม 
บ้านเล้า หมู่ที่ 7   

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมสะพานข้าม
ห้วยคุมมุม 
ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว
20.00 ม.  

50,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.8 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 
สายทางบ้านหนองขาม
ถึงบ้านนาค าข้างลาน
กีฬาทิศตะวันตก  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
85.0 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 425 ตร.ม. 

- 298,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 
สายทางบ้านหนองขาม
ถึงบ้านดง  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม. 

- 350,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 
สายทางหน้าบ้านนาง
ค ามี   แสนแก้ว ถึง
หน้าบ้านนายไสว  ไม
คามิ  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
45 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 135 ตร.ม. 

94,500 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 
สายทางจากหอถัง
ประปาถึงสระหนอง
เรือ  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. 

560,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายจากป้อมยามถึง
หนองปิง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว
800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม. 

50,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากเส้นรอบ
หนองปิง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม. 

90,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางบ้านนาง
ทองอ้ัว  ค าบุราณ ถึง
แยกหนองปิง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. 

18,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากหน้าบ้าน
นายพงษ์ศักดิ์   ค าหา
แก้ว ถึงสามแยกดอน
สิม  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

6,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 182 ~ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

         
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากสามแยก
ทางลงหนองปิงไปบ้าน
นาค า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. 

12,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

36. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางไปที่นานาง
พวงเพชร  คุ้มห้างสูง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 

24,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากแยกไป
หนองปิงถึงบริเวณท่ีนา
นายประยงค์  แสง
กลาง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,800 ตร.ม. 

27,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากบ้าน 
นางปนิดา  โพธิ์คู่ ถึง
นานายชม  แสงทอง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม. 

54,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

39. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากบ้านนาง
พวงเพชร  มหาหิงส์ 
ถึงป่าช้า(หลังโรงเรียน)  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 

24,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากซอยดอก
เกตุ ถึงเขตต าบลบ้าน
ดง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
650.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,600 ตร.ม. 

39,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากหน้าบ้าน
นายรักษ์ศักดิ์  ลุ
นพรหม ถึงทางไปบ้าน
ดง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

6,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากหอถัง
ประปาหน้าบ้านนาย
สมเกียรติ ถึงสระหนอง
เรือ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. 

12,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางรอบป่าช้าเก่า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.50 ม. ยาว 
590.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,065 ตร.ม. 

35,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

44. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากหน้าวัดป่า 
(โนนสาวเอ้) ถึงนานาง
หนูพิศ  มหาหิงส์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 

48,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9
สายทางจากบ้านโนน
ราศรี ถึงนานายสีบุ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
2,500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. 

160,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

46. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายหน้าบ้านนาง
บุญธรรม  หาสีโน ถึง
นาบ้านนายบุญมา  
วรรณขาม  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
60 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม. 

168,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

47. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายหน้าบ้านนาย
บุญทัน  แก้วโบราณถึง
บ้านนางมนูญ  ธรรม
บุราณ  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 225 ตร.ม. 

157,500 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายจากเขตแบ่ง 
หมู่9 – หมู่10 บ้าน
นางค ามี  แสนแก้ว ถึง
บ้านนางประชัน  หงส์
วรรณา  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
45 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 135 ตร.ม. 

94,500 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

49. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายจากศาลา
ประชาคม หมู่ 10 ถึง
บ้านนางกอง  ว่องไว 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม. 

42,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

50. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายจากถนน 
5033 สามแยกบ้าน
นายค ากอง  เสนไสย์ 
ถึงคูสระหนองแวง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
55 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 165 ตร.ม. 

115,500 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

51. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายจากสี่แยกนาย
วิชัย  โคตะ ถึงคูสระ
หนองแวง หมู่ 13 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. 

280,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

52. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายทางจากห้า
แยกนายจรูญ  ชัยหัส 
ถึงคลองซอย 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
2,700.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,800 ตร.ม. 

162,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

53. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายทางจากนา
นายประภาส  พลช านิ 
ถึงนานายวรจิต  ศรี
คลัง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม. 

72,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

54. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายทางจากแยก
ไปบ้านดง ผ่านคอกหมู
นางเบญจพรถึงสาม
แยกหนองเม็ก 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
1,100.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,300 ตร.ม. 

123,750 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

55. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายทางจากคอก
หมูนายมงคล  ชา
ปัญญา ถึงสามแยก
หนองเม็ก 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,800 ตร.ม. 

67,500 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที ่๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

56. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
10 สายทางจากสี่แยก
สวนก านันนายสาคร  
แก้วดี ถึงนานางเบญจ
พร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
7,200 ตร.ม. 

270,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.10 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

57. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
ทานตะวัน หมู่ที่ 11 
สายทางซอยอุดมสุข 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
6,000 ตร.ม. 

100,000 - - -  ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.11 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

58. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด 
บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 
11  

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เล่นกีฬาให้กับ
ประชาชน
เพ่ือให้สุขภาพ
สมบูรณ์และ
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด จ านวน 1 
แห่ง 

- 100,000 - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.11 เพ่ือ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

การเล่นกีฬา
ให้กับ

ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกายและ
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

59. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาค าน้อย 
หมู่ที่ 12 สายจาก
หน้าบ้านนาย
ประหยัด  ค าอินทร์ 
ถึงสามแยกหอถัง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
145 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 582 ตร.ม. 

400,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.12 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

60. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาค าน้อย 
หมู่ที่ 12 สายซอย
หอพระธรรม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
40 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. 

140,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.12 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

61. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านนา
ค าน้อย หมู่ที่ 12 
สายซอยข้างวัดนาค า
ถึงทุ่งนา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
140.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
420 ตร.ม. 

10,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.12 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

62. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านนา
ค าน้อย หมู่ที่ 12 
สายทางจากบ้านนาง
กองมา  จิกชาตรี ถึง
ไร่ยูคาลิปตัส 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 

150,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.12 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

63. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านนา
ค าน้อย หมู่ที่ 12 
สายทางจากสามแยก
นายอุดม ถึง
ถนนลาดยาง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม. 

72,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.12 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

64. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง
ใหม่ หมู่ที่ 13 สาย
ทางจากสามแยกนาย
สมเดช  โคตรชุม ถึง
หน้าบ้านนางกอง  
ว่องไว 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.25 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม. 

42,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

65. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง
ใหม่ หมู่ที่ 13 สาย
ทางหลังเมรุวัดสว่าง
อารมณ์ ถึงสามแยก
บ้านบ่อกุดเชียงมี 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน 
ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. 

280,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

66. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
หนองแวงใหม ่หมู่ที่ 
13 สายทางจากสาม
แยกไร้นานายบุญ
เลี้ยง  แก้วบุญตา ถึง
ไร้นายอ าคา  เหลา
หนวด 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
750.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 

45,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

67. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
หนองแวงใหม ่หมู่ที่ 
13 สายทางจากสาม
แยกบ้านกุดเชียงมี 
ถึงแนวเขตบ้านดงเค็ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,200 ตร.ม. 

195,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

68. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
หนองแวงใหม ่หมู่ที่ 
13 สายทางจากสาม
แยกคอกหมูนายชาญ
ชัย  ศรีวิวัฒน์ ถึง 
คสล. (หลังเมรุ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
252.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. 

28,125 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

69. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้าน
หนองแวงใหม ่หมู่ที่ 
13 สายทางจากถนน 
5033 ถึง ถนนสาย
บ้านนาศรี-ดงเค็ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

70. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเทศบาล
ต าบลนาค า 
สายทางเส้น
ตะวันออกหนองแวง
ใหม ่หมู่ 13 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
190.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
760 ตร.ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

71. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเทศบาล
ต าบลนาค า 
สายทางเส้นทิศใต้
หนองแวงใหม ่หมู่ 
13 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
38.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 190 ตร.
ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.13 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

72. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเทศบาล
ต าบลนาค า 
สายสามแยกหน้า
บ้านนายปิยชัย ไกล
ทอง ถึงบ้านนายชนะ
ชัย เจริญเชื้อ หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.6 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

73. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเทศบาล
ต าบลนาค า 
จากนา นายทองพูน 
สีแก้ว ถึง นา นาย
สาคร แก้วดี หมู่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร  
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
680.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,720 ตร.ม. 

135,000 - - - - ร้อยละ ๘๐
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ 221 ~ 
 

 
 
 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

74. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทดสอบ
ความสามารถรับ
น้ าหนักบรรทุกของ
พ้ืนดิน โดยวิธี 
BORING TEST เพ่ือ
งานก่อสร้างสะพาน 
ภายในพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลนาค า 

เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของชั้นดิน 
ส าหรับ
ประกอบการ
ก่อสร้างสะพาน 

ได้ข้อมูลของชั้นดิน 
ส าหรับก่อสร้าง
สะพาน   
ปริมาณงาน 
จ านวน ๓ จุด 
 

 ๑00,000 - - - - ความสามารถ
ของพ้ืนดิน
ต้องทดสอบ
ผลออกมาได้ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของน้ าหนัก
บรรทุกของ

พ้ืนดิน 

มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 
เหมาะแก่การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ตามความถนดัและ
ความต้องการของประชาชน 
ตามที่แตล่ะชุมชนเสนอโครงการ
ในวันประชาคม 
เช่น ส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่อาชีพ
ท้าไม้กวาดดอกหญ้า,ส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพกลุ่มกองทุนปุ๋ย ,
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพกล้วย
ฉาบสมุนไพร,ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
พรมเช็ดเท้า,ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก, 
 

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

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ น
นอกเหนือ
จากอาชีพ
หลักท้าไร่
ท้านา 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส้านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ลานตาดฟ้าวัดบ้านนาค า เพื่อ
การท่องเที่ยว  หมู่ที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
สร้างงาน  
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและ
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของ
ชุมชน  

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวน
โครงการที่มีการอนุรักษ์

เกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆ 

ประชาชนมีงานท า  
มีรายได้แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

กอง
การศึกษา 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
2 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิ
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ต าบลนาค า 

พัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณวดัถ้ าพระ
ค าเม็ก หมู่ที่ 6 
บ้านพระพุทธบาท 
ต.นาค า อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

   500,000 
 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจ านวน
โครงการที่มีการ
พัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ธรรมชาต ิ

ประชาชนมีงานท า  
มีรายได้แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จัก
ชุมชนมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

ส านักปลดั 
 



                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า 

~ ๒๒๕ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 แผนงาน เคหะและชุมชน  , งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

 
               

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
๑ โครงการบริหารจัดการ

ขยะพื้นที่ต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการจัดการขยะ 
  ๒ เพือ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ ตั้งแต่การลด/คัดแยกที่
ต้นทาง 
  3 เพือ่พัฒนาต าบลนาค าให้เป็นต าบลสะอาด มกีาร
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดีมี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่
อาศัยและการด ารงชีพ 

ประชาชนต าบลนา
ค า 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจัดการ
ขยะ 
  ๒ เพือ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จัดการขยะ ตั้งแต่การลด/คัดแยกที่
ต้นทาง 
  3 เพือ่พัฒนาต าบลนาค าให้เป็น
ต าบลสะอาด มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดีมี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการด ารงชีพ 

งาน 
สุขาภิบาล 
ส านักปลัด 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔:  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖6 

 
๒๕๖7 

 
๒๕๖8 

 
๒๕๖9 

 
2570 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายประชาชนใน
ต าบลนาค า  
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

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

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

งาน 
พัฒนา
ชุมชน

ส านักปลดั 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
๒ โครงการปลูกป่า

ชุมชน 
ในเขตต าบลนาค า 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก 
๑ ครั้ง 
เป้าหมายประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาค า 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ประชาชนไดร้ับ
ความการ
บ ารุงรักษาดิน 
โดยการใช้ปุ๋ยพืช
สด 

งาน 
พัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รักษ์
แผ่นดิน 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด าร ิ

กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึก 
๑ ครั้ง 
เป้าหมายประชาชนใน
พื้นที่ต าบลนาค า 
 

20,000 
 

20,000 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ร้อยละ๘๐  ของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

งาน 
พัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดัฯ 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่  ๓  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่  ๔ :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนงาน การเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 

๔ โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่  

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
มีความรู้ในด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลนาค า 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 จาก
จ านวน
ครัวเรือนที่ท า
การเกษตร 

ประชาชน
ได้รับ
ความรู้ 
และท า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่
ใน
ครัวเรือน 

งาน 
พัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
๑ โครงการอบรมเสริมสรา้ง

ความรู้ทางวินัย ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล
นาค า 
      

เพื่อส่งเสริมให้
เสรมิสร้างความรู้
ทางด้านวินัย พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลนาค า 

จัดอบรม ให้ความรู้
ทางด้านวินัย ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง มี
ความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย 

งานนิติการ 
ส านักปลดัฯ 

2 โครงการศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและผู้น า
ชุมชนต าบลนาค า ให้
มีความรู้ความเข้าใจ
ในทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมกฎหมาย 
เบื้องต้นที่จ าเป็นใน 
ชีวิตประจ าวันให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลต าบลนาค า 
และประชาชนท่ัวไปที่
สนใจ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐  
เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและผู้น า
ชุมชนต าบลนาค า ให้
มีความรู้ความเข้าใจ
ในทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นการ
เผยแพรค่วามรู้
ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และผู้น าชุมชน
ต าบลนาค า ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
3 โครงการ

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

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

7๐๐,๐๐๐ 
 
 

7๐๐,๐๐๐ 
 

700,000 
 

7๐๐,๐๐๐ 
 

700,000 ร้อยละ ๘๐ 
 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย 

 
 

ประชาชนรู้หน้าที่
พลเมืองที่ดี หน้าที่
ที่ต้องไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง  
รู้ระบบระชาธิป-
ไตย 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
4 โครงการอบรม

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
นาค า  

เพือ่สร้างวิสยัทัศน์ในการบริหาร
ท้องถิ่นรองรับ 
การเปลีย่นแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดอบรมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 8๐บุคลากร
ของเทศบาลต าบล
นาค ามีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิ

ราชการ 

บุคลากรของเทศบาล
ต าบลนาค ามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ 

งาน 
การ

เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
5 โครงการ

อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ส าหรับ 
บุคลากรของ
เทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
 
 

        

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลนาค า 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไวเ้ป็น
ข้อกฎหมาย กฎระเบยีบ  

คณะผู้บริหารเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาค า จ านวน 47 
คน ประกอบด้วย 
-คณะผูบ้ริหารเทศบาล จ านวน 
5 คน 
-ประธานสภา รองประธานสภา 
และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 
12 คน  
-พนักงานเทศบาล 25 คน 
-พนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 
คน 
-พนักงานจ้างเทศบาลจ านวน 2 
คน 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 8๐ จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 

และพนักงาน
เทศบาล และ

พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลนาค า 
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาของ

ข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็นข้อกฎหมาย 

กฎระเบียบ 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลนาค า 
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็นข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

งาน 
การเจ้าหน้าที ่
ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
6 โครงการ

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
เทศบาลต าบล
นาค า 
 

1.เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
2.เพื่อให้บุคลากร
ได้รับพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ 
3.เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรักความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันด ี
4.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีวุฒิภาวะด้าน
อารมณ์และจติใจที่ด ี
5.เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้ความสามารถท่ี
ได้รับมาพัฒนาองค์กร 

คณะผู้บริหารเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาลต าบลนาค า 
จ านวน 47 คน ประกอบด้วย 
-คณะผูบ้ริหารเทศบาล 
จ านวน 5 คน 
-ประธานสภา รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 12 คน  
-พนักงานเทศบาล 25 คน 
-พนักงานครูเทศบาล จ านวน 
3 คน 
-พนักงานจ้างเทศบาลจ านวน 
2 คน 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 1.เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
2.เพื่อให้บุคลากร
ได้รับพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ 
3.เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรักความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันด ี
4.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีวุฒิภาวะด้าน
อารมณ์และจติใจที่ด ี
5.เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้ความสามารถท่ี
ได้รับมาพัฒนาองค์กร 

1.เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
3.เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรักความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันด ี
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
และจิตใจทีด่ ี
5.เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้ความสามารถท่ี
ได้รับมาพัฒนาองค์กร 

งาน 
การเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 โครงการจ้างท า
และบริการ
พื้นที่เก็บ
ฐานข้อมูล
ระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เพื่อสนองตอบต่อ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และสนบัสนุนให้
หน่วยงานราชการบรรลุ
นโยบายของรัฐ 
2.เพื่อรับรองความ
สะดวกในการจัดท า
เอกสารราชการตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ 

ส านักปลดัเทศบาล 
งานธุรการรับ-ส่ง
หนังสือ ของทุก
กอง/งาน เทศบาล
ต าบลนาค า 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ ๘๐ 
เพื่อสนองตอบต่อธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการบรรลุนโยบาย
ของรัฐและเพื่อรับรองความ
สะดวกในการจัดท าเอกสาร
ราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ 

เพื่อสนองตอบต่อธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
ราชการบรรลุนโยบายของ
รัฐและเพื่อรับรองความ
สะดวกในการจัดท า
เอกสารราชการตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

8 โครงการต่ออายุ
โดเมนช่ือ
เว็บไซต์และ
บริการพื้นที่เว็บ
โฮสติ้ง เทศบาล
ต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรตัน์ 
จังหวัดขอนแก่น  

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

เทศบาลต าบลนาค า 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

๑.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลนาค าส าเร็จตามเปา้หมาย
และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
2.สามารถพัฒนาเว๊บไซต์ของเทศบาล
ต าบลนาค าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ประโยชน์จากเว๊บไซต์ได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ 
3.เว๊บไซต์ของเทศบาลต าบลนาค าได้
มาตรฐานเว๊บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard) 
4.พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว๊บไซต์
เพียงพอและสามารถรองรับงานได้ในระยะ
ยาว 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
9 โครงการจดัท า

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบล
นาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

50,000 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จ านวนรายชื่อสัดส่วน
ประชาคมมี ส่วนร่วมในกา
บริหารงานของ เทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 
 

งาน 
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
10 โครงการจดัท า

แผนด าเนินงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี
งบประมาณของ
เทศบาลต าบลนา
ค า 

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

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,000 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป การ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลนาค า เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

เทศบาลต าบลนา
ค ามีแผน
ด าเนินงานใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

งาน 
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

 
๒๕๖6 

 
๒๕๖7 

 
๒๕๖8 

 
๒๕๖9 

 
2570 

11 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลนาค า 
 
 
 
 
 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน 
ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาล 
ต าบลนาค า 
ปีละ 1  ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุก
ปี 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

40,000 ร้อยละ 8๐ 
ของโครงการทั้งหมดที่
เทศบาลได้ด าเนินงาน 
สามารถตรวจสอบได ้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เกิด 
ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง 
องค์กรภาครัฐ
กับชุมชน 

งาน 
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลต าบลนาค า 

ด าเนินการ
พัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100
ที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้ภาษี
จัดเก็บเอง 

การจัดเก็บรายได้
เพิ่มสูงขึ้นและ
ครบถ้วนจาก
ฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง สมบูรณ ์

กองคลัง 

13 โครงการฝึกอบรมความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีที่ประชาชนควรรู ้
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก ่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาค า ในบทบาทและหน้าท่ี 
ในการเสียภาษ ี

จัดอบรม
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลนาค า 
จ านวน 1 รุ่น 
ชุมชนละ5คน 
รวม130คน 

    50,000   50,000  50,000   50,000  50,000  ร้อยละ100 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม มี
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษี
ที่ประชาชน 
ควรรู ้

ประชาชนมี
ความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีที่ประชาชน
ควรรู ้

กองคลัง 



~ 240 ~ 
 

 
 
 
 
 

ผ 02/2 
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 241 ~ 
 

                                                                                  
                                                                                 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขุดลอก
หนองบึงใต้ บ้าน
โนนราศรี หมู่ที่ 2 

เพ่ือกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ขุดลอกหนองบึง
ใตป้ริมำณงำน 
กว้าง 90.00 
ม. ยาว220.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 ม. 

- 1,500,000 - - - ร้อยละ ๘
0ของ

ประชาชน
มีน้้าไว้ใช้
และท้า

การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

ประชาชน
มีน้้าไว้ใช้
และท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 242 ~ 
 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

                                                                เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ขุดลอก
หนองปิง  

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้
ใช้ในฤดูแล้งได้
เพ่ิมมากข้ึน 

ขุดลอก
หนองปิง 
ปริมำณงำน 
กว้าง 70.00 
ม. ยาว 
800.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 
1.80 ม. 

4,000,000 - - - - ร้อยละ ๘
0ของ

ประชาชน
มีน้้าไว้ใช้
และท้า

การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้และท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 243 ~ 
 

                                                                    
     
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในทางหลวง
ท้องถิ่น 
หมายเลข ขก.ถ. 
19-010 สาย
บ้านหนองคู 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างภายในทาง
หลวงท้องถิ่น 
จ้านวน 1 สาย 

- 3,000,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.7 มี

ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มีปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 244 ~ 
 

 

 
                                                                                 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ 
4สายบ้านหนอง
ไหลถึงเขตต้าบล
ศรีสุขส้าราญ(รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ขก.ถ. 
19 - 009)  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ปริมำณ
งำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม. 
หนา 0.15 หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 10,800 
ตร.ม. 

- 10,000,000 - -            - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.4 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 245 ~ 
 

                                                                        รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

                                                                         แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยค้าน้อย หมู่ 
5สายบ้ายห้วยค้า
น้อยถึง บ้านพระ
พุทธบาท(ทาง
หลวงท้องถิ่น
หมายเลข ขก.ถ. 
19 - 013) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
1,475.00 ม. 
หนา 0.15 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 ม.
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 
7,375 ตร.ม. 

7,370,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.5 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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                                                                         รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยค้าน้อย หมู่ 
5สายแยก 
ทช.ขก. 4049 – 
ภูพานค้า (ทาง
หลวงท้องถิ่น
หมายเลข ขก.ถ.
19-012) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ปริมำณ
งำน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
1,130.00 ม. 
หนา 0.15 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 ม.
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 
5,650 ตร.ม. 

- 5,650,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.5 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 247 ~ 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                                                                       แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางซอยทิศ
ใต้หมู่บ้านถึงถนน
คอนกรีตหน้าบ้าน
นางไพฑูรย์ น้อย
สิม  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
2,500.00 ม. 
หนา 0.15 ไหล่
ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย ข้างละ 
0.50 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

- 700,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 248 ~ 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                                                                      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางหลังวัดถึง
นานายเทพวิฑูรย์ 
แสนบุตร  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ปริมำณ
งำน 
ผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
500.00 ม. 
หนา 0.15 ไหล่
ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ย ข้างละ 
0.50 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. 

- 1,400,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
ม.7 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 249 ~ 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                                                                        แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
สายทางเข้าคุ้ม
ดอนยาง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 
0.15 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 ม.
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,040 ตร.ม. 

728,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ของ
ประชาช
น ม.7 

และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

มี
เส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การสัญจร
ไปมา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้นตาม
แบบ มข.2527 
บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง  

ก่อสร้างฝายน้้า
ล้นตามแบบ 
มข.2527 
จ้านวน 1 แห่ง 
ปริมำณงำน 
สันฝายกว้าง 
6.00 ม. สัน
ฝายสูง 1.00 
ม. ผนังข้างสูง 
2.50 ม. 

950,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
มีน้้าไว้ใช้
ตลอดทั้ง

ป ี

ประชาชน
มีน้้าไว้ใช้
ท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. 
ข้ามล้าห้วยคุมมุม 
บ้านเล้าหมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามล้า
ห้วยคุมมุม
จ้านวน 1 สาย 
ปริมำณงำน 
กว้าง 7.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
มีความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มีความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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                                                                       รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 9 สายทาง
จากบ้านหนอง
ขามถึงบ้านโนน
ราศรี 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 
19-006 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
3,000.0 ม. 
หนา 0.04 ม. 
ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 
18,000 ตร.ม. 

- 10,000,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การ
สัญจรไป
มา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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                                                                                   รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจรแอสฟัลส์
คอนกรีต สายทาง
จากบ้านนาค้าถึง
บ้านหนองขาม 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 
19-008 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจรแอสฟัลส์
คอนกรีต 
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
800.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ย 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม. 

4,500,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การ
สัญจรไป
มา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางแยก ทช. 
5033 ถึง บ้าน
โนนศิลา รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 
ขก.ถ. 19-006 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ปริมำณ
งำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
725.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 
0.50 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,350 ตร.ม. 

5,000,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การ
สัญจรไป
มา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรีต 
สายทางแยก ทช. 
5033 ถึง 
ทช.ขก.4049 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 
19-005(บ้านนา
ค้าถึงบ้านหนอง
ไหล) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรีต 
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
1,610.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 
0.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9,660 ตร.ม. 

- 8,800,000 - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การ
สัญจรไป
มา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรีต 
สายทางแยกบ้าน
ห้วยค้าน้อย หมู่ที่ 
5 ถึงบ้านกุด
กระหนวน หมู่ที่ 
3 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 
19-004  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรีต 
ปริมำณงำน 
ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
3,090.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 
0.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
18,540 ตร.ม. 

12,000,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
มีเส้นทาง

การ
คมนาคม
ที่สะดวก

ขึ้น 

การ
สัญจรไป
มา 
สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 257 ~ 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรีต สาย
ทางถนน 5033 
ถึงบ้านหนองคู 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ. 19-
010 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลส์คอนกรตี  
ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1 กม. 
0+000-1+080 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,080.00 
ม. หนา 0.05 ม. ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
1.00 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 8,640 
ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น
บริเวณ กม. 1+200-
บริเวณ กม.1+400 

9,000,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ

ประชาชน 
ม.9 และ

พ้ืนที่
ใกล้เคียง มี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

การสัญจรไป
มา สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



~ 258 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 บริเวณ กม. 
1+400-บริเวณ กม.
1+725 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 325.00 ม. หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,950 ตร.ม. 
ช่วงที่ 4 บริเวณ กม. 
3+500-บริเวณ กม.
4+140 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 640.00 ม. หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,120 ตร.ม. 
(ยำวรวม 2.245 กม.) 

        



~ 259 ~ 
 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ ๔:การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ :การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงาน :อุตสาหกรรมและการโยธา งาน:ก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. 
ข้ามล้าห้วยกุด
จอกเชื่อมระหว่าง 
บ้านนาค้าน้อย 
หมู่ที่ ๑๒ ถึง 
บ้านโนนราศรี 
หมู่ที๒่ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามล้า
ห้วยกุดจอก 
จ้านวน 1 สาย 
ปริมำณงำน 
กว้าง ๕.00 ม. 
ยาว ๓๕.00 ม. 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 
๘๐ของ

ประชาชน 
มีความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน
มีความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 

     ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 
 

2570 

๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก 
(ดีเซล) 
 

- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก่าลังเครื่องสูบสูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
- แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 
*เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม 
2564 หน้า 15 
 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - กองคลัง 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 
 

๒๕๖6 

 
 

๒๕๖7 

 
 

๒๕๖8 

 
 

๒๕๖9 

 
 

2570 
2 งานการรักษา

ความสงบ
ภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จดัชื้อรถบรรทุกน้่าดับเพลิง จ่านวน ๑ 
คัน ขนาด 6 ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ากว่า 
170 กิโลวัตต์  
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต่าบลนาค่าได้รับ
การใช้บริการ  
(และนอกเขตพ้ืนที่มีการขอก่าลัง
สนับสนุน) 
*เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ธันวาคม 2564 หน้า 16 
 

๒,563,๐๐๐ - - - - งานป้องกันฯ 
ส่านักปลัดฯ 
 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
 

๒๕๖6 
 

๒๕๖7 
 

๒๕๖8 
 

๒๕๖9 
 

2570 
3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

และขนส่ง 
จัดหารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
จ่านวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๖,๐๐๐ 
ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่า
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย 
 
  
*เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ธันวาคม 2564 หน้า 16 
                                                   

2,500,000 - - - - งานสุขาภิบาล 
ส่านักปลัดฯ 



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 
     
     

 

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ.2570 
รวม5ป ี

 

จ่านวน งบ 
ประมาณ 

จ่านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ่า 

นวน 
งบประมาณ จ่านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ 

รายการ (บาท) รายการ (บาท) 
ราย 
การ 

 
(บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) 

 บัญชีครภุัณฑ ์
 

                    

 

1 แผนงานบริหารทั่วไป - - 1 1,000,000 - - - - - - 1 1,000,000 

  2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,563,000 - - - - - - - - 1       2,563,000 

  3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -   

  4 แผนงานสาธารณสุข 1 2,500,000 - - - - - - - - 1       2,500,000 

  5 แผนสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

  6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

  8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

  9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

  10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

  12 แผนงานงบกลาง - - - - 
- - - - - - - - 

       
                                    รวม 2 5,063,000 1 1,000,000       3 6,063,000  



                                                                       บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

~ ๒๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 



 
 

~ ๒๖๕ ~ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 
 

~ ๒๖๖ ~ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๖๗ ~ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 



 
 

~ ๒๖๘ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



 
 

~ ๒๖๙ ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๗๐ ~ 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผล
โครงการ 



 
 

~ ๒๗๑ ~ 
 

 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  



 
 

~ ๒๗๒ ~ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 
 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 
 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว

เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี

คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 

~ ๒๗๓ ~ 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 
 

~ ๒๗๔ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๗๕ ~ 
 

 
 

4.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/


 
 

~ ๒๗๖ ~ 
 

 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
     

************************************ 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



 
 

~ ๓๐๙ ~ 
 

 


