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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอนาโพธ์ิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 



ค ำน ำ 
  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์  
พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  และนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิจึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์  ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ  ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของต าบล  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในต าบลดว้ย 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความส าคญัต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็นอยา่งยิ่ง
ทั้งน้ี  เน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาของต าบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทนักบัการ
เปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันา  จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  ท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ี
ตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ขอ้มูลอย่างรอบดา้นและเป็นระบบทั้งน้ี เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในต าบลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 
 --------------------------  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ 
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บทที ่1 
สภำพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. สภำพทัว่ไปแลข้อมูลพืน้ฐำน 

1.ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ทีต่ั้ง  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของอ าเภอนาโพธ์ิ  มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ จดเขตต าบลศรีสวา่ง  อ าเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย ์
 ทิศใต ้  จดเขตต าบลบา้นแวงอ าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์
 ทิศตะวนัออก จดเขตต าบลพุทไธสง  อ าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์
 ทิศตะวนัตก จดเขตต าบลบา้นเป้า   อ  าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์

1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มสลบัท่ีดอน  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายการกกัเก็บน ้ าไม่ดี  และขาด
แคลนน ้าในฤดูแลง้องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีเน้ือท่ีประมาณ   38.5  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  
23,170 ไร่ 

1.3 ลกัษณะภูมิอำกำศ 
ภูมิอากาศเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิโดยทัว่ไปเป็นลกัษณะแบบร้อนช้ืน 

1.4 ลกัษณะของดิน 
เขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็นลกัษณะดินร่วนปนทรายเป็นส่วนมาก 

1.5 ลกัษณะของแหล่งน ำ้ 
แหล่งน ้าในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  มีลกัษณะเป็นหนองน ้า  สระน ้า คลองส่งน ้ า เพื่อใช้
ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค 
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แหล่งน ำ้ธรรมชำติ     
หมู่ท่ี ช่ือบา้น ช่ือแหล่งน ้า พื้นท่ี(ไร่) ปริมาณ/การใชป้ระโยชน์ 
3 
 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 
11 
 
 

บา้นจอก 
 
 
บา้นโศกกะฐิน 
 
บา้นหนองต่อ 
 
บา้นหนองหญา้รังกา 
บา้นหนองหวา้ 
 
บา้นหนองหวา้ 

หนองจอก 
หนองบึงชา้ง 
หนองเหล็ก 
หนองหวัฝอย 
หนองไผ ่
หนองต่อ 
หนองสระวดั 
หนองหญา้รังกา 
หนองคูขาด 
หนองม่วง 
หนองปลาดุก 
หนองม่วง 
หนองหวา้ 

207 
5 
6 

10 
27 
27 
2 

14 
93 
12 
48 
8 

27 

ตลอดปี/ใชอุ้ปโภคและการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชอุ้ปโภค 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
 

 
1.6 ลกัษณะของไม้และป่ำไม้ 

ป่ำไม้ในเขตพืน้ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ เป็นป่ำเบญจพรรณ  มีเขตป่ำชุมชนหลำยแห่ง 
2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

2.1 เขตกำรปกครอง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ   ประกอบดว้ย  6  หมู่บา้น    คือ 
1. หมู่ท่ี  3  บา้นจอก  4.หมู่ท่ี  9  บา้นหนองหญา้รังกา 
2. หมู่ท่ี  7บา้นโศกกะฐิน  5.หมู่ท่ี  10  บา้นหนองหวา้ 
3. หมู่ท่ี  8  บา้นหนองต่อ  6.หมู่ท่ี  11  บา้นหนองหวา้  

 

2.2 กำรเลือกตั้ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ   ประกอบดว้ย  6  หมู่บา้น    คือ 
1. หมู่ท่ี  3  บา้นจอก  4.หมู่ท่ี  9  บา้นหนองหญา้รังกา 
2. หมู่ท่ี  7บา้นโศกกะฐิน  5.หมู่ท่ี  10  บา้นหนองหวา้ 
3. หมู่ท่ี  8  บา้นหนองต่อ  6.หมู่ท่ี  11  บา้นหนองหวา้  
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3.    ประชำกร 
3.1  ข้อมูลเกีย่วกบัจ ำนวนประชำกร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีประชากรทั้งส้ิน  3,558  คน  แยกเป็นชาย  1,737    คน  เป็น 
หญิง  1,821คน  จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 964 ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากร92.41คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 3  บา้นจอก จ านวน  248ครัวเรือน  ชาย 426  คน      หญิง 492คน 
หมู่ท่ี 7  บา้นโศกกะฐิน จ านวน112ครัวเรือน  ชาย 192 คน      หญิง197 คน 
หมู่ท่ี 8  บา้นหนองต่อ                  จ  านวน 109 ครัวเรือน  ชาย209 คน      หญิง212 คน 
หมู่ท่ี 9  บา้นหนองหญา้รังกา      จ  านวน 119ครัวเรือน  ชาย199 คน      หญิง190 คน 
หมู่ท่ี 10  บา้นหนองหวา้              จ  านวน117ครัวเรือน  ชาย194 คน      หญิง 219คน 
 
3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
1.ประชากรช่วงอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี จ  านวน  648  คน แยกเป็น  ชายจ านวน  339  คน  หญิงจ านวน  309  คน 
2.ประชากรช่วงอายตุั้งแต่18 ปีข้ึนไปจ านวน 2,492คน แยกเป็นชายจ านวน  1,233คน  
หญิงจ านวน1,259คน 

 
4. สภำพสังคม 

1.กำรศึกษำ 
-โรงเรียนประถมศึกษา   3 แห่ง 
     1.โรงเรียนวดับุบผาราม 
     2.โรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 
     3. โรงเรียนวดัท่าเรียบ 
-ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง 
-ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์  6 แห่ง 

                    2.กำรสำธำรณสุข 
สถานีอนามยั   - แห่ง 
อตัราการมีและใชส้วมราดน ้ า ร้อยละ 100 
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   3.ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

   ป้อมยาม   6 แห่ง 
 
 4.ยำเสพติด 
  เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีผูเ้ข้าบ าบดัพื้นฟูตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดท่ีผา่นมาจ านวน ๒ ราย 
 5.กำรสังคมสงเครำะห์ 
  1.ผูรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ  านวน๖๒๓ คน 
  2.ผูรั้บเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ   จ  านวน  ๒๓๐ คน 
  3.ผูรั้บเบ้ียผูป่้วยเอดส์ จ านวน ๑๐ คน 
5.  ระบบบริกำรพืน้ฐำน 
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิใชก้ารคมนาคมทางบกในการติดต่อระหวา่งหมู่บา้น    
และต าบลมีถนนลาดยาง  3 สาย 
-ทางหลวงแผน่ดิน  จากอ าเภอพุทไธสง ผา่นอ าเภอนาโพธ์ิ ไปอ าเภอหนองสองห้องและอ าเภอเปลือยนอ้ยจงัหวดั
ขอนแก่น 
-ถนนระหวา่งหมู่บา้นจากบา้นโศกกะฐิน  ไปบา้นหนองรังกา 
-ถนนลาดยางจากบา้นจอกไปบา้นหนองหวา้ 
-ถนนคอนกรีตภายในบา้นเช่ือมต่อทุกหมู่บา้น 
  5.2  กำรไฟฟ้ำ 

ไฟฟ้าเขา้ไปถึงทุกหมู่บา้น   และ ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 
 
5.3  กำรประปำ 
ระบบประปาหมู่บา้นมีทุกหมู่บา้น  และใชง้านไดทุ้กหมู่บา้น 
5.4  โทรศัพท์ 

  โทรศพัทส์าธารณะ  - แห่ง 
  5.5  ไปรษณย์ีหรือกำรส่ือสำรหรือกำรขนส่ง และวสัดุ  ครุภัณฑ์ 

ท่ีท าการไปรษณีย ์ - แห่ง 
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6.ระบบทำงเศรษฐกจิ 
  6.1  กำรเกษตร 
  ราษฎรส่วนใหญ่ท านาเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกบัการท าสวน ปลูกพืชสวนครัว และเล้ียงสัตว ์เช่น โค  
กระบือ  สุกร เป็นตน้ 
  6.2  กำรประมง 
        ราษฎรบางส่วนท าการประมง  จบัสัตวน์ ้าเพื่อ บริโภค  และการคา้ขาย 
  6.3  กำรปศุสัตว์ 
        ราษฎรในเขตพื้นท่ีมีการเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย เช่น  เป็ด ไก่ ห่าน 
โค  กระบือ เป็นตน้ 
  6.4  กำรบริกำร 
  6.5  กำรท่องเที่ยว 
        แหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีคือกลุ่มผา้ไหมพื้นบา้น และมีท่ีน่าสนใจอีกคือกลุ่มตีเหล็ก บา้น
หนองต่อ หมู่8 
  6.6  อุตสำหกรรม 
  การอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีเป็นลกัษณะอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
  6.7  กำรพำนิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  กลุ่มอาชีพท่ีส าคญัในเขตพื้นท่ีมีดงัน้ี 

กลุ่มทอผา้    5 กลุ่ม 
  - กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มทอเส่ือ    1 กลุ่ม 
  - คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  6 กลุ่ม 
  - กลุ่มฉางขา้ว    2 กลุ่ม 
  - กลุ่มเล้ียงหม่อนไหม   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มสุขภณัฑน์ ้ายาลา้งจาน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มขนมไทย    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มจกัรสาร    2 กลุ่ม 

-กลุ่มประชาคม    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรอินทรีย ์  1 กลุ่ม 
  - กลุ่ม อสม.    3 กลุ่ม 
  - กลุ่มธนาคารหมู่บา้น   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเล้ียงกบ    1 กลุ่ม 
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-กลุ่มตีเหล็ก    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเจียระไนพลอย   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มปลูกผกัสวนครัว   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย ์   1 กลุ่ม 
  - กลุ่ม กขคจ.    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มพฒันาสตรี    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มกลุ่มผลิตภณัฑข์า้วชุมชน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มปุ๋ยอดัเมด็อินทรีย ์  1 กลุ่ม 
  - ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  1 กลุ่ม  
  6.8  แรงงำน 

  แรงงานในเขตพื้นท่ีเป็นแรงงานท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ิน 
 7.  เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน ้ำ) 
  7.1 ข้อมูลพืน้ฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ   ประกอบดว้ย  6  หมู่บา้น    คือ 

1.หมู่ท่ี  3  บา้นจอก  4.หมู่ท่ี  9  บา้นหนองหญา้รังกา 
2.หมู่ท่ี  7บา้นโศกกะฐิน  5.หมู่ท่ี  10  บา้นหนองหวา้ 
3.หมู่ท่ี  8  บา้นหนองต่อ  6.หมู่ท่ี  11  บา้นหนองหวา้ 
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7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน ำ้ทำงกำรเกษตร 

แหล่งน ำ้ธรรมชำติ     
หมู่ท่ี ช่ือบา้น ช่ือแหล่งน ้า พื้นท่ี(ไร่) ปริมาณ/การใชป้ระโยชน์ 
3 
 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 
 
11 
 
 

บา้นจอก 
 
 
บา้นโศกกะฐิน 
 
บา้นหนองต่อ 
 
บา้นหนองหญา้รังกา 
บา้นหนองหวา้ 
 
 
บา้นหนองหวา้ 

หนองจอก 
หนองบึงชา้ง 
หนองเหล็ก 
หนองฝาย 
หนองไผ ่
หนองต่อ 
หนองสระวดั 
หนองหญา้รังกา 
หนองคูขาด 
 
หนองม่วง 
หนองปลาดุก 
หนองม่วง 
หนองหวา้ 

207 
5 
6 

10 
27 
27 
2 

14 
93 

 
12 
48 
8 

27 

ตลอดปี/ใชอุ้ปโภคและการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชอุ้ปโภค 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชอุ้ปโภคและเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ไม่ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
ตลอดปี/ใชเ้พื่อการเกษตร 
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7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน ำ้กนิ น ำ้ใช้(หรือน ำ้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค) 
แหล่งน ำ้ธรรมชำติ     

หมู่ท่ี ช่ือบา้น ช่ือแหล่งน ้า พื้นท่ี(ไร่) ปริมาณ/การใชป้ระโยชน์ 
3 
11 
 
 
 
 

บา้นจอก 
บา้นหนองหวา้ 
 

หนองจอก 
หนองคูขาด 
 

207 
93 

 

ตลอดปี/ใชอุ้ปโภคและการเกษตร 
ตลอดปี/ใชอุ้ปโภคและการเกษตร 
 
 

 
 

8.  ศำสนำ  ประเพณ ี วฒันธรรม 
8.1  กำรนับถือศำสนำ 

ราษฎรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ 
 8.2 ประเพณแีละงำนประจ ำปี 
 ประเพณีทอ้งถ่ินเช่น ประเพีบุญบอ้งไฟ  แห่เทียนเขา้พรรษา บุญผเวด  รดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุฯลฯ  
 8.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 มีการสร้างอาชีพดว้ยการตีเหล็ก  เช่น มีด เสียม สร้างรายไดใ้หชุ้มชนเป็นอยา่งดี  
ราษฎรส่วนใหญ่ใชภ้าษาอีสาน 
 8.4 สินค้ำพืน้เมือง 
 ผา้ไหมทอมือ  ไหมมดัหม่ี  ผลิตภณัฑจ์ากการตีเหล็ก 
 

9. อ่ืนๆ 
9.1 หน่วยธุรกจิในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 

ป๊ัมน ้ามนั   1 แห่ง 
โรงสีขา้ว   9 แห่ง 
ร้านคา้    30 แห่ง 
โรงงาน    - แห่ง 
อู่ซ่อมรถจกัรยานยนต ์  4 แห่ง 
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9.2 สภำพสังคม 
กำรศึกษำ 

-โรงเรียนประถมศึกษา   3 แห่ง 
     1.โรงเรียนวดับุบผาราม 
     2.โรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 
     3. โรงเรียนวดัท่าเรียบ 
-ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง 
-ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์  6 แห่ง 

สถำบันและองค์กำรศำสนำ 
วดั/ส านกัสงฆ ์   5 แห่ง 
1.วดับุบผาราม 
     2.วดัโศกกะฐิน 
     3.วดัโคกศรี 
     4.วดัหนองหญา้รังกา 
     5.วดัท่าเรียบ 

9.3 ผู้น ำปกครองท้องถิ่น 
ก านนัต าบลนาโพธ์ิ   นายธีระวฒัน์  วนัทมาตย ์
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  3   นายพรชยั  พลแสน 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  7   นางละอองดาว  ปะทะโน 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  8   นายพรมเดช  นวนไธสง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9   นานายพรชยั  โนไธสง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  10   นายนายทกัษิณ  สีส่ิว 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  11   นายสมศกัด์ิ  บุญไธสง 
 

 9.4  ผู้น ำกำรปกครองท้องถิ่น  (สมำชิก อบต.)  
  หมู่ท่ี  3   นายวรุต  ศรีคุณ 
    นายศิลป์            พลแสน           ประธานสภาฯ 
  หมู่ท่ี  7  นายธีระ  ปะธะโน  
    นายอุดม ฉออ้นศรี   
  หมู่ท่ี  8   นายณฐัภาส        บุญไธสง 
    นายสมพงษ ์ หินเก้ิง 
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  หมู่ท่ี  9  นายจรัญ              ปะจุธะกา                            รองประธานสภาฯ  
    นายสมาน เลไธสง 
  หมู่ท่ี  10 นายหนั  ราชสีภูมิ 
    นายบุญมี นามวงศรี 
  หมู่ท่ี  11 นายค าพล            บอนไธสง 
    นายช านาญ สังฆเวช 
 

2.ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภำพท้องถิน่ 
คณะผู้บริหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงวไิล  ลมิไธสง 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 

 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
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สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 3 
1.นายศิลป์  พลแสน   (ประธานสภา) 
2.นายวรุต  ศรีคุณ 
  

 
สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 7 

1.นายธีระ  ปะธะโน 
2.นายอุดม  ฉออ้นศรี 

 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 8 
1.นายณฐัภาส  บุญไธสง 
2.นายสมพงษ ์ หินเก้ิง 

 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 9 
1.นายจรัญ  ปะจุทะกา  (รองประธานสภา) 
2.นายสมาน  เลไธสง 

 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 10 
1.นายหนั  ราชสีภูมิ 
2.นายบุญมี  นามวงศรี 

 

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ 11 
1.นายค าพล  บอนไธสง 
2.นายช านาญ  สังฆเวช 
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๒.๒ เชิงคุณภำพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 6  หมู่บ้านความต้องการของประชาชนใน

พ้ืนที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการ
สาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้รับการพัฒนา
ไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน  มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะ
ส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีโดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนในต าบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดี ขึ้น 
ภายใต้การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
 
๒.ผลทีไ่ด้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลทีไ่ด้รับหรือผลทีส่ ำคัญ 
 ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐  สามารถน าโครงการท่ีบรรจุไวใ้น

แผนพฒันาไปปฏิบติั สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
โพธ์ิแกไ้ขปัญหา และการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิในดา้นต่าง ๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการแกไ้ข และตอ้งการเกิดการพฒันาในทอ้งถ่ิน 

๒.๒  ผลกระทบ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีฐานะเป็นองคก์รภาครัฐองคก์รหน่ึง มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี

ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกส่ีประการ คือ 
๑.การเมือง  ๒.สังคม  ๓.เศรษฐกิจ  ๔.วทิยาการ  เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาเติบโตและอยูร่อดต่อไปได ้

๓.สรุปปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
การการด าเนินงานท่ีผา่นมา ไดรั้บทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาการการด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบท่ี

ปฏิบติั ในขั้นตอนของการออกประชาคมหมู่บา้นเพื่อรับทราบปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อน า
ขอ้มูลมาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีบางหมู่บา้นยงัไม่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเกิดจากความเขา้ใจวา่เป็นหนา้ท่ีของผูน้ าทอ้งถ่ิน 
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แนวทำงแก้ไข 

 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินแก่ประชาชน

ในแต่ละหมู่บา้นทั้งในระดบัหมู่บา้น  ต าบลอยา่งทัว่ถึง และจดัท าโครงการเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประชาคม

หมู่บา้นต าบลเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่ 3ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วน้องถิ่น 
 

1.ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดับมหภำค 
1.1  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 1.ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
 2.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
 3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
 4.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในสังคม 
 5.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 6.ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลยแ์ละพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 
1.2  แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติฉบับที ่12  
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำประเทศในแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติฉบับที่12 

 1.การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 2.การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 

 3.การเสริมสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่ย ัง่ยนื 

 4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 5.ดา้นความมัน่คง 

 6.การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 8.ดา้นวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วจิยัและนวตักรรม 

 9.การต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค 
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1.3  แผนพฒันำจังหวดั 

วสัิยทัศน์กำรพฒันำจังหวดับุรีรัมย์ 

 “  ศูนยก์ลางท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา  เศรษฐกิจมัน่คง สังคมเป็นสุข” 

ยุทธศำสตร์จังหวดับุรีรัมย์ 

 1.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นเศรษฐกิจ   
“เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  และผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั” 
 2.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ 
“คนบุรีรัมยมี์คุณภาพชีวติท่ีดี  ร่มเยน็  เป็นสุข  ในปี  2560” 

3.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
“อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วม  สู่สมดุลส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 

4.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  ดา้นรักษาความมัน่คงและรักษาความสงบ 
“ประชาสังคมมีความมัน่คง  และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น” 
             5.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  ดา้นการบริหารจดัการ 
“การบริหารการจดัการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล  บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 
 
1.4  ยุทธศำสตร์กำรพฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดับุรีรัมย์ 
 

วสัิยทัศน์ 
“บุรีรัมยเ์มืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเท่ียวล ้าค่า  พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื   
    มีพื้นฐานคุณภาพชีวติท่ีดี  ยดึถือวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” 
พนัธกจิ  (mission) 
               1.  การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้ความมัน่คงในการด ารงชีวติ 
               2.  การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬาใหมี้คุณภาพมีมาตรฐานระดบัสากล 
               3.  การประสานและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานและย ัง่ยนื 
               4.  การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยนื 
               5.  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
               6.  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
               7.  การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมและอุตส่าหกรรมครบวงจร 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์  (Stratgic  Lssues) 
               1.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี 
               2.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  ดา้นพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬา 
               3.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  ดา้นการพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
               4.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  ดา้นการพฒันาขีดความสามารถองคก์ร 
 
2.ยุทธศำสตร์กำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
2.1  วสัิยทัศน์ในกำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
“นาโพธ์ิเมืองน่าอยู ่ มีความรู้ทนัสมยั  ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัไร้มลพิษ  เศรษฐกิจดี 
มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล” 
 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการคมนาคม 
2. ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันาธรรม 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 

 
2.3 เป้ำประสงค์เพ่ือกำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 
      1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว  มีแหล่งน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ 
      2. สนบัสนุนการศึกษา  การรับรู้ข่าวสารท่ีทนัสมยัของประชาชน  การศาสนาและวฒันธรรม 
      3. ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษ 
      4. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอ 
      5. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
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2.4  ตัวช้ีวดั 
 

ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวดั 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคมนาคม 
 
๒.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 
๓.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม 
 
๔.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
๕.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
๖.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
 
 
 
๗.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีฯ 

๑.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
๒.ร้อยละของประชาชนในวยัท างาน(13-60ปี) 
ท่ีวา่งงาน 
๑.ร้อยละของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารท่ีทนัสมยั 
๒.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
๑.จ านวนหมู่บา้นท่ีปลูกตน้ไมย้นืตน้ 
๒.ร้อยละของครัวเรือนท่ีระบายน ้าไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
๓.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจดัขยะอยา่งถูก
สุขอนามยั 
๑.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ 
๑.ร้อยละครัวเรือนท่ีมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
๒.ร้อยละครัวเรือนท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
๓.ร้อยละครัวเรือนท่ีมีความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 
๑.ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ 
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2.5  ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคมนาคม 
 

๑.การพฒันาดา้นการคมนาคม  โดยมุ่งสร้างถนน ไฟฟ้า
แสงสวา่ง เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

๒.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

๑.ส่งเสริมการสร้างอาชีพ  ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายไดใ้หป้ระชาชน 

๓.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม 
 

๑.พฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนุนการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ และการนนัทนาการ 
๒.ส่งเสริมสนบัสนุนงานศาสนา วฒันธรรม 

๔.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

๑.อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่นปลูก
ตน้ไม ้และอนุรักษฟ้ื์นฝแูหล่งน ้า การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 

๕.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า ๑.พฒันาดา้นแหล่งน ้า โดยมุ่งสร้างและปรับปรุงแหล่ง
น ้า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

๖.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
 
 

๑.พฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บา้น ชุมชน การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
ควบคุมป้องกนัโรคระบาดในพื้นท่ี 
๒.พฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติใหก้บัผูสู้งอาย ุ 
ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์  ผูย้ากไร้ และผูด้อ้ยโอกาส 
๓.ด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ใหค้วามรู้
ประชาชนมีความสามคัคีเพื่อความมัน่คงของชาติ 
๔.เพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังานอปพร.  การป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 

๗.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีฯ ๑.พฒันาขีดความสามารถในการใหบ้ริการประชาชน
และการปฏิบติังาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละ
สถานท่ีในการปฏิบติังานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองคก์รใหพ้ร้อมบริการประชาชน 
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2.6  กลยุทธ์ 
1. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบกและแหล่งน ้า 
2. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
3. รณรงคแ์ละก าจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอยน ้าเสีย 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. สนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามยัชุมชนความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
6. สร้างองคก์รแบบธรรมาภิบาล 

 
2.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการคมนาคม 
2.ยทุศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันาธรรม 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
 

 
 
2.8  ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 ในภาพรวมแลว้ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ มุ่งพฒันา 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตร์คมนาคมยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาศาสนา และ

วฒันธรรมยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้ายทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

สังคมยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีฯ 
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3.กำรวเิครำะห์เพ่ือกำรพฒันำท้องถิ่น 
3.1  กำรวเิครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อกำรพฒันำต ำบล 
สภาพปัญหา 
 ปัญหาท่ีส าคญั1 

1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การคมนาคมไม่สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
1.2 การถมท่ี 
1.3 การลกัขโมยในหมู่บา้น 

2 ปัญหาแหล่งน ้า (แหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค) 
2.1 แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอและกรพงัทลายของคูคลอง 
2.2 ขาดแคลนแหล่งน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค 
2.3 ระบบประปาไม่ไดม้าตรฐาน 
2.4 คลองส่งน ้ามีไม่เพียงพอ  และมีระบบส่งน ้าระบบยอ่ย 

3 ปัญหาเศรษฐกิจ 
3.1 ราษฎรวา่งงาน  ไม่มีงานท าหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว 

  3.2 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า 
  3.3 ขาดการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมและขาดการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายในการ 

      สนบัสนุนธุรกิจการคา้ชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บา้น สินคา้พื้นเมือง 
3.4 ปัญหาคนวา่งงานหลงัฤดูเก็บเก่ียว 
3.5 ปุ๋ยเคมีราคาแพง 
3.6 ค่าแรงงานสูง 

4 ปัญหาดา้นคน / สังคม 
4.1การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาชน 
4.2 ปัญหาการถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแล คนชรา คนพิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ 
4.3 ขาดการส่งเสริมเวทีประชาคมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
4.4 ขาดการส่งเสริมการนนัทนาการ การกีฬาและการบรรเทาสาธารณภยั 
4.5 ขาดความรู้ความสามคัคี 
4.6 ทะเลาะววิาทในงานต่างๆ 
4.7 ขบัข่ีจกัรยานยนตเ์สียงดงัในตอนกลางคืน 
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5  ปัญหาดา้นสาธารณสุข 

 5.1 ประชาชนยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ 
 5.2 ขาดการฝึกอบรมใหทุ้กคนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

5.3 ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัประชาชน การแพร่ระบาดของโรค 
  5.4 การก าจดัขยะมูลฝอย 

6 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.1 ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.2 ปัญหาการศึกษาอบรมให้ทุกคนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 6.3 ปัญหาดินเคม็ 
7 ปัญหาดา้นการศึกษาวฒันธรรม 
 7.1 การคมนาคมภายในโรงเรียนไม่สะดวก 
 7.2 ขาดแคลนห้องสมุดโรงเรียน 
 7.3 ขาดแคลนสนามเด็กเล่น 
 7.4 ขาดส่ือการเรียนการสอน 
 7.5 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่สะดวก 
 7.6 ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ในการพฒันาการศึกษา 
 7.7 การจดัการศึกษาของเด็กในวยัก่อนเรียนยงัไม่ทัว่ถึง 
 7.8 ขาดการสนบัสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้นวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 7.9 ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาของเยาวชนและประชาชนโดยทัว่ไป รวมทั้ง 
ส่งเสริม ประเพณีอนัดีงาม กิจกรรมศาสนา สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8 ปัญหาดา้นการเมือง การบริหาร 
 8.1 ประชาชนยงัตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาต าบลของตน 
 8.2 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่เขา้ใจในอ านาจหนา้ท่ีของตนเองในการ 
พฒันา ต าบล 
 8.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหบ้ริการประชาชนยงัไม่ทัว่ถึง 
 8.4 ปัญหาการจดัเก็บรายไดแ้ละไม่มีประสิทธ์ิภาพเพียงพอ 
 8.5 บุคลากรขาดการศึกษาอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 
 8.6 องคก์รไม่มีงบประมาณท่ีจะพฒันาใหเ้พียง 
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3.2  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
กำรวเิครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพฒันำในปัจจุบันและโอกำสพฒันำในอนำคตขององค์กำร บริหำร
ส่วนต ำบล 
 การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นๆ ของทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายใน      ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดยเป็นการตอบค าถามวา่   “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยูจุ่ด
ไหน” ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งน้ีโดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน ไดแ้ก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเคร่ืองมือ 

ผลกำรวเิครำะห์ศักยภำพ 
เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตขององคก์าร 

บริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  โดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis มีดงัน้ี 
จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. พื้นท่ีการปกครองในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ ไม่กวา้ง เขตการรับผิดชอบไม่มาก
ท าใหง่้ายแก่การบริหาร 

2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นท่ีสะดวกในการติดต่อประสานงานในการ
ท าโครงการและกิจกรรม 

  3.    การเมืองในพื้นท่ีไม่แรง ประชาชนส่วนมากอยูก่นัแบบเครือญาติ 
  4.    ชุมชนมีวฒันธรรม ประเพณี  วถีิชีวติ  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
                               ของตนเอง 
  5.    พื้นท่ีต าบลนาโพธ์ิเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะท่ีจะท าการเกษตร ท านา ท าสวน และ         
                                  เล้ียงสัตว ์
  6.    องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็นองคก์รขนาดเล็ก เจา้หนา้ท่ีไม่มากและ 
                                 เป็นคนในพื้นท่ี   รู้สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
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จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
  1.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็นองคก์รขนาดเล็ก  รายไดน้อ้ยงบประมาณมี  
                                 จ  ากดั 
  2.   ขาดแคลนน ้าในหนา้แลง้ 
  3.   บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ 
  4.    เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกบัเจา้หนา้ท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้  

 
โอกำส   (Opportunities:  O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของทอ้งถ่ิน 
ไม่วา่จะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจทอ้งถ่ินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

                                  เป็นตน้ 
2. พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี     ในการจดัระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  3.   รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการกระจายอ านาจการบริหารใหท้อ้งถ่ินด าเนินการเอง  
                                 ตามท่ีกฎหมาย   และระเบียบก าหนด  
  4.   รัฐบาลสนบัสนุนใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู   เผยแพร่   และ      
                                 ถ่ายทอดวฒันธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 
  5.   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   2542   สนบัสนุนใหมี้การจดัการศึกษา  
                                 ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 

6. รัฐบาลมีนโยบายและใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ 

8. รัฐบาลมีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกดั  ( Threats :  T ) 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ   ในระดบัภูมิภาคส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. การเปล่ียนรัฐบาลท าใหน้โยบายเปล่ียนแปลง  และไม่ต่อเน่ือง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
5. ความทนัสมยัและกระแสวฒันธรรมต่างชาติ  ท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินลืมรากฐาน 

ทางวฒันธรรมท่ีมีอยู ่ และหนัไปนิยมวฒันธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



 



-๕๔ 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา       แบบ ผ ๐๑ 
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านเศรษฐกิจ         
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓ 
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง ๖00 
เมตร 

๑,๕๐0,๐๐๐๐ 
(๖๐: 
๑,๒๕๐,๐๐๐) 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

๒ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายข้าง
คลองบึงช้างหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
3ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 480 
เมตร 

960,000 
(๖๐: 
960,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

3 
 

ปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกสายคุ้มบ้าน
เหล่าไปโคกป่าช้าหมู่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ระยะทาง ๑,150 เมตร 

320,000 
 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 
 

๔ 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหมู่ 3 ไปหมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง ๗ เมตร  ระยะทาง 
๕00 เมตร 

3,500,000 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

-                             
-                                                          
-  



 
- ๕๕           แบบ ผ ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายไปหนองเหล็ก หมู่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
140เมตร 

280,000 
(๖๐:280,000) 

 

   ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบรเิวณบา้น 
นายสกล ไปหนองจอก หมู่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
250 เมตร 

500,000 
(๖๑:๕๐0,000) 

 
 

   ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปประปา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
50 ม. 

130,000 
(๖๑:๑๓0,000) 
 
 

   ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๘ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายรอบหนองจอก หมู่  3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง ๖  เมตร หนา 
๐.๑๐  เมตร ระยะทาง 
๓,๖๐๐  เมตร 

 ๘๖๔,000 
(๖๑:๘๖๔,000) 
 

 
 

  ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-                                                                                       
- ๕๖                                                                           แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

 
9 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

สายจากหมู่บ้าน ไปดอนปู่
ตา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 3ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร หนา 
0.10 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร 

50,000 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

10 
 

ก่อสร้างถนนดินพร้องลงหิน
คลุกสายโสกแพง หมู3่ ไป
หนองหว้า หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-กว้าง ๕ เมตร สูง0.50
เมตร ระยะทาง 1,๕00 
เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง ๔เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ระยะทาง ๑,๕00 เมตร 

 
 
 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑1 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบหนองจอก หมู่  
3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา
๐.๑๕  เมตร ระยะทาง 
๖๐๐  เมตร 

 
 

 

 
 

 ๑,๕๐0,๐๐๐ 
 

 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



-                                                                                     
๕๗                                                                                แบบ ผ ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
1๒ ปรับปรุงถนนดินลงหิน

คลุกสายบริเวณป้อมยาม
ด้านทิศตะวันตก ไปหนอง
จอก หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่
3ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทาง 460 
เมตร 

138,000 
(๖๑:
๑๓๘,000) 

 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

1๓ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านจอก หมู่3 ไป
บ้านหนองบัวรองอ าเภอ
พุทไธสง 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่
3ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ระยะทาง   480 
เมตร 

96,000 
(๖๑:
๙๖,000) 

 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

1๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทิศเหนือวัด 
หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่
7ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

-กว้าง4 เมตร หนา
0.15 เมตร 
ระยะทาง   1๕0 
เมตร 
 

๓00,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



 
 

- ๕๘                                                                            แบบ ผ ๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๑๕ 

 
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิ่ม
สมบูรณ์หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

ขยายผิวจราจรกว้าง 
๒ เมตร หนา 0.15  
เมตร ระยะทาง   
๒๕๐    เมตร 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบรเิวณบ้านนางใย  
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ระยะทาง   150    
เมตร 

300,000 
(๖๑:๓๒๕,000) 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

1๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนเกษตร หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
600 เมตร 

1,200,000 
(๖๐:
๑,๒๐๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

1๘ ก่อสร้างถนนดินสายบรเิวณ
บ้านนายประจวบหมู่ 7 ไป
บ้านหนองโก เทศบาลต าบล
นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร สูง 
0.80 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร 

360,000 
(๖๐:๓๖๐,000) 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



- ๕๙                                                                         แบบ ผ ๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๑๙ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน

คลุกสายอิ่มสมบูรณ์ หมู่ 7 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ถนนดิน กว้าง 4  เมตร 
สูง 1  เมตร ระยะทาง 
30 เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง  3 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
ระยะทาง  30 เมตร 

20,000 
(๖๒:
๒๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

2๐ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกสายบริเวณบ้านนาง
อุดรหมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ถนนดิน กว้าง 5  เมตร 
สูง 1  เมตร ระยะทาง 
200 เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง  4 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
ระยะทาง  200 เมตร 

 85,000 
(๖๒:๘๕,000) 
 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

2๑ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกสายหนองไผ่ใหญ่หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ถนนดิน กว้าง 6  เมตร 
สูง 1  เมตร ระยะทาง 
800 เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง  5
เมตร หนา  0.15 เมตร 
ระยะทาง  800 เมตร 

 1,300,000 
(๖๒:
๑,๓๐๐,000) 
 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



- ๖๐                                                                                 แบบ ผ ๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
2๒ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน

คลุกสายโศกหิน หมู่ 7 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
สูง 1 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง 3เมตร 
หนา0.10เมตร
ระยะทาง 1,000เมตร 

 165,000
(๖๒:๑๖๕,000) 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

2๓ 
 

ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริเวณบา้นนายประจวบหมู่ 
๗ ไปเทศบาลนาโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๒ เมตร หนา 
0.15  เมตร ระยะทาง   
๑,๕๐๐    เมตร 

   ๑,๕๐0,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๔ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบรเิวณบ้านนาย
ประจวบ หมู่ ๗ ไปเทศบาล
นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา 
0.15  เมตร ระยะทาง   
1,50๐    เมตร 

  3,750,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 



 
- ๖๑                                                                                แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
2๕ 

 
ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก สายหนองต่อ ไป
หนองไผ่  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง   4   เมตร   หนา 
0.10   เมตร ระยะทาง  
1,000  เมตร 

200,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

2๖ ก่อสร้าง ถนน คสล.  
สายบรเิวณบ้านนายยวน 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง  3 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง   
๑๒๐   เมตร 

180,000 
(๖๐:๑๘๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย
หนองต่อไปหนองไผ่  หมู่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง  ๔ เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง   
๑,๐๐๐   เมตร 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 



- ๖๒                                                                                 แบบ ผ ๐๑ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๒๘ ปรับปรุง ถนน คสล. สาย

หนองต่อ หมู่๘ไปอ าเภอ
พุทไธสง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง  ๕ เมตร หนา0.1๐ 
เมตร ระยะทาง   ๑๐๐   
เมตร 

๒๒0,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

29 ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบรเิวณบ้านนางสีดา
หมู่ ๘ 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

ขยายกว้างอีก๑ เมตร 
หนา0.15 เมตร 
ระยะทาง   3๐๐   เมตร 

150,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-ถนนดินกว้าง ๔ เมตร สูง  
1 เมตร ระยะทาง ๔0 
เมตร 
-ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร 
ระยะทาง ๔0 เมตร 
 

 ๖๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

 



-๖๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

31 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายทิศตะวันออก
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร  หนา
เฉลี่ย0.10 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร 

300,000 
(๖๐:๓๐๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

32 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กคูหนอง
สาธารณะ  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

33 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายด้านทิศ
ตะวันออก  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง  ๕  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
50๐ เมตร 

๑,250,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ 9  ไปบ้าน
แวง อ.พุทไธสง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร   หนา 
0.20 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร 

9,900,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

35 
 

ก่อสร้างถนนดินสายหนอง
สาธารณะไปหน้าวัดหมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร  สูง 1 
เมตร ระยะทาง 300 
เมตร 

90,000 
(๖๐:๙๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



 
-๖๔ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๓6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านหนองหญา้รังกา 
หมู่ 9  ไปบ้านแวง อ.พุท
ไธสง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร   หนา 
0.10 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

400,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ 9 
ไปบ้านโนนลาน ต าบลศรี
สว่าง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 7 เมตร   
ระยะทาง 1,000 เมตร 

4,365,000 
(๖๐:๔,๓๖๕,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบริเวณ 
บ้านนางมัย  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง   3  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
50 เมตร 

75,000 
(๖๑:๕๖,000) 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบริเวณ 
บ้านนางร าไพ  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง   3  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
50 เมตร 

75,000 
(๖๑:๕๖,000) 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 



-๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายโนน
ตะคร้อ  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 1๐๐ 
เมตร 

 ๓00,000 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

41 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายหนองหญ้ารังกาไป
โนนตะคร้อ หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร หนา 0.๑๐ 
เมตร ระยะทาง 1,๖00 
เมตร 

 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๓๕๗,000) 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนดินสายสี่แยก
หนองแสบงไปโนนลาน 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร  สูง 1 
เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

  300,000 
(๖๑: 
๓๐๐,000) 
 
 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนดินสายสี่แยก
หนองแสบงไปบ้านแวง 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร  สูง 1 
เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

   300,000 
(๖๑:
๓๐๐,000) 
 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

 



 
-๖๖ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๔4 ก่อสร้างถนนดินสายหนอง
กอก หมู่10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๖  เมตร สูง ๑ 
เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๔5 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายแยกหนองกุงไปที่นา
นายล้อม หมู๑่๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา  
๐.๑๐เมตร ระยะทาง 
๑,๒๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๔6 ปรับปรุงถนนลงลูกรังสาย
แยกนานายประจักไปทาง
ขวาง หมู่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  ๔  เมตร หนา 
๐.๑๐เมตร ระยะทาง 
๑,๐๐๐เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

47 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายโนนโท่โร่หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  4 เมตร หนา   
0.10   เมตร ระยะทาง  
500  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๑๐๐,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๔8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบริเวณ
บ้านนางเฉลียว หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร หนา   
0.15   เมตร ระยะทาง  
๑70  เมตร 

๓๔๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๓๔๐,000) 
 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



-๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณบา้นนายบุญเลิศ 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง4  เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง ๒๐๐  
เมตร 

400,000 
(๖๐:
๔๐๐,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนดินสาย
หนองคูขาด-หนองผี
แปลงหมู1่0 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา ๐.5
๐ เมตร ระยะทาง 1,8
๐๐  เมตร 

500,000 
(๖๐:
๕๐๐,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บริเวณบา้นนางพิมพา 
ไปหนองม่วงหมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200  
เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณสวนนายโชคชัย 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๔  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
45  เมตร 

 ๙๐,๐00 
(๖๑:
๙๐,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๕3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณบา้นนายบรรพต 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง 3  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง  
๑4๐  เมตร 

 210,000 
(๖๒:
๒๑๐,000) 
 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 



 
 

-๖๘ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๕4 ก่อสร้างถนนดินสาย 
หนองแสบง พร้อมวางท่อ 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง   5  เมตร หนา 
0.50  เมตร ระยะทาง   
2,445  เมตรพร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 
ม. จ านวน 36 ท่อน 

 276,000 
(๖๑:
๒๗๖,000) 
 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองกอกไปหนองแต้ หมู่
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา 
0.20 เมตร ระยะทาง 3
๐๐  เมตร 

 126,000 
(๖๑:
๑๒๖,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

-๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๕6 ก่อสร้างถนนดินสาย 
หนองกุงไปหนองแต้  หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง   5  เมตร สูง๑        
เมตร ระยะทาง  ๖00 
เมตร 

 
 

150,000 
(๖๒:
๑๕๐,000) 
 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕7 ก่อสร้าง ถนนดินสายโนน
อีบัว  หมู่ 1๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร  สูง ๑    
เมตร ระยะทาง  ๑,๐๐๐     
เมตร 

 
 

280,000 
(๖๒:
๒๘๐,000) 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕8 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบรเิวณบ้านนางเฉลียว 
ไปหนองม่วง  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
10ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  4 เมตร หนา  
0.10   เมตร ระยะทาง  
200   เมตร 

 
 

  40,000 
(๖๒:
๔๐,000) 
 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕9 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บริเวณบา้นนายคง   
พลไธสง  ไปที่ท าการอบต.
นาโพธิ์  หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  7  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.๑5   เมตร ระยะทาง    
400  เมตร 

1,400,000 
(๖๐:
๑,๔๐๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



 
-๗๐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบริเวณ 
บ้านแมพ่ิมพ์ใจ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

96,000 
(๖๐:๙๖,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบริเวณ 
บ้านแม่นวล หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง4 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรระยะทาง 48 
เมตร 

96,000 
(๖๑:๖๐,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

62 เสรมิสร้างถนนดินสาย
หนองช า  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง ๕  เมตร  สูง 0.๘0    
เมตร ระยะทาง  ๑,๘๐๐     
เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 ม. จ านวน 
๑๘ ท่อน  วางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.๖0 ม. จ านวน 
๓๖ ท่อน 

๓๕๐,000 
(๖๒:๒๐๕,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖3 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองคูใหม่ไป
หนองไผ่ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5  เมตร  หนา 0.10       
เมตร ระยะทาง 500   
เมตร 

150,000 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖4 ก่อสร้างถนนคสล.สายสาม
แยก หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.๑5   เมตร ระยะทาง   
เมตร300  เมตร 

600,000 
(๖๐:๖๐๐,000) 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



 
-๗๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงา

นท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

65 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายบริเวณสวนนาง
แต๋วไปคลองอีสานเขียว
พร้อมวางท่อ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4   เมตร หนา 
0.10 เมตร ระยะทาง 
300  เมตร 
-วางท่อคสล.ø0.60 ม.
จ านวน 12  ท่อน 

๙๐,๐๐๐ 
(๖๐: 
๕๐,๔00) 
 
 

   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๖6 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บริเวณบา้นนายเกษมไป
หนองหว้า  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง   3.5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.๑5   เมตร 
ระยะทาง    100  เมตร 

 175,000 
(๖๑:
๑๗๕,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๖7 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บริเวณบา้นนายไสว หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร  หนาเฉลี่ย
0.1๕ เมตร ระยะทาง 
10๐  เมตร 

 
 

๑๕0,000 
(๖๑:
๑๕๐,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๖8 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายโคกป่าช้า หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4    เมตร  หนา 
0.10       เมตร 
ระยะทาง  390  เมตร 

  ๑๕0,000 
 (๖๑:
๑๐๐,000) 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๖9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
จากสามแยกหนองกุง 
ไปหนองแร่หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร  หนา  
0.20  เมตร ระยะทาง 
3,000 เมตร 

  540,000 
(๖๑:
๕๔๐,000) 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



-๗๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 
๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองกุงไปโศกดู่ 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5  เมตร  หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร ระยะทาง 
2,000  เมตร 

 840,000 
(๖๒:
๘๔๐,000) 

 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

71 
 

ก่อสร้างถนนดินสาย
บริเวณบา้นนางรัตมนี 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

-ถนนดินกว้าง 5   ม.ยาว   
1,000     ม. สูง 0.80    
ม. 
 

 270,000 
(๖๒:
๒๗๐,000) 

 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๗2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบริเวณ
บ้านพ่อสนไปหนองหว้า 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  3.50  เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
235   เมตร 

 
 

411,250 
(๖๑: 
๔๑๑,๒๕0) 

 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายแยกนา
แม่โนไปถนนลาดยาง 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
11ได้มีถนนทีเ่ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร  หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ระยะทาง  
500 เมตร 

   675,000 
(๖๑:
๖๗๕,000) 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๗4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในเขต อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน
เขต อบต.นาโพธิ ์

500,000 
(๖๐:
๕๐๐,000) 
 
 

500,000 
(๖๑:
๕๐๐,000) 
 
 

500,000 
(๖๒:
๕๐๐,000) 
 
 

500,000 
 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 



 
-๗๓ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 
๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๗5 ขยายแนวเขตไฟฟ้ารอบ

หมู่บ้าน  หมู่ 3 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 3 
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 
10 ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๗6 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนรอบหมู่บ้าน  หมู่
3/7/8/9/10/11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 
3/7/8/9/10/11 มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนน 

  ติดตั้งไฟโคมส่องสว่าง  
จ านวน  70  จุด 

400,000 
(๖๐:
๔๐๐,000) 
 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๗7 ขยายแนวเขตไฟฟ้าข้าง
ถนนสายบ้านนาย
ประจวบ-  หนองโก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7 
มีไฟฟ้าใช้ตามถนน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 
13 ต้น 

120,000 
(๖๑:
๑๒๐,000) 
 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๗8 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ หมู่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ 1  
แห่ง 

300,000 
(๖๐:
๓๐๐,000) 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

 
 
 



 
-๗๔ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 
๗9 ขยายแนวเขตไฟฟ้าข้าง

ถนนด้านทิศใต้ไปสวน
เกษตร หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7 
มีไฟฟ้าใช้ตามถนน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 
13 ต้น 

120,000 
(๖๐:
๑๒๐,000) 
 
 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

80 ขยายแนวเขตไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 
10 ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๘1 ขยายแนวเขตไฟฟ้าด้าน
ทิศใต้  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๙ 
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 
10 ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

82 ขยายแนวเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9 
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 
10 ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มไีฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 



 
-๗๕ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหมายจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายจราจร 

ประชาชนในต าบล 
จ านวน 150 คน 

40,000 
(๖๐: 40,000) 

 

40,000 
(๖1: 40,000) 

 

40,000 
(๖2: 40,000) 

 

40,000 
 

 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร 

ส านักปลดัฯ 

2  จัดหาอุปกรณ์จราจร เพื่อลดอุบัตเิหตุบนถนน
และประชาชนเดินทางได้
สะดวก 

จัดซื้ออุปกรณ์จราจร 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 

250,000 
(๖๐: 
250,000) 

 

250,000 
(๖๑: 
250,000) 

250,000 
(๖๒: 
250,000) 

250,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

แต่ละหมู่บ้านมีอุปกรณ์
จราจร 

ส านักปลดัฯ 

3 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
จากการเดินทางใน
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จัดป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 6 หมู่บ้าน 

45,000 
(๖๐: 45,000) 

45,000 
(๖๑: 45,000) 

 

45,000 
(๖๒: 45,000) 

 

45,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยไมเ่กิดอุบัตเิหตุ  

ส านักปลดัฯ 

4 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
จากการเดินทางใน
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

จัดป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 6 
หมู่บ้าน 

45,000 
(๖๐: 45,000) 

 

45,000 
(๖๑: 45,000) 

 

45,000 
(๖๒: 45,000) 
 

 

45,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยไมเ่กิดอุบัตเิหตุ  

ส านักปลดัฯ 

5 ประกันภัยรถยนต ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภยั
รถยนต์ใน อบต. 

ประกันภัยรถยนต์ 4 คัน ๓0,000 
(๖๐: 30,000) 
 
 

๓0,000 
(๖๑: 30,000) 
 
 

๓0,000 
(๖๒: 30,000) 
 
 

๓0,000 
 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

รถยนต์ที่ใช้ในราชการ
ของ อบต. มีประกันภัย 

ส านักปลดัฯ 



-๗๖ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ให้กับประชาชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทุนใน
การประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพจ านวน  ๖ 
หมู่บ้าน 

๕0,000 
(๖๐: 50,000) 
 

 

๕0,000 
(๖๑: 50,000) 

 
 

๕0,000 
(๖๒: 50,000) 

 
 

๕0,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 อบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบล 
นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรูเ้กี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ 

ประชาชนจ านวน  100  
คน 

50,000 
(๖๐: 50,000) 

 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน  150  คน 50,000 
(๖๐: 50,000) 

 
 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการสร้างอาชีพ  สร้าง
รายได้  การพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   
6  หมู่บ้าน 

60,000 
(๖๐: 60,000) 

 

60,000 
(๖๑: 60,000) 

 

60,000 
(๖๒: 60,000) 

 

60,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีอาชีพ  สร้าง
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

5 ส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย 

เพ่ือสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้ประชาชน 

ประชาชนจ านวน 
60  คน 

200,000 
(๖๐: 200,000) 

 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 
-๗๗ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมการปรับปรุง

บ ารุงดินเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

จ านวน 6 หมู่บ้าน 
 

300,000 
(๖๐: 300,000) 

 

200,000 
(๖๑: 300,000 

200,000 
(๖๒: 300,000 

200,000 
 

 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานท่ีว่างงาน 

ครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้
ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้
เหมาะแก่การเกษตร 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวพันธ์ด ี

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมี
เมลด็ข้าวพันธ์ดี  มีความรู้
เกี่ยวกับการปลูกข้าวแผน
ใหม ่

จ านวน 6 หมู่บ้าน 600,000 
(๖๐: 600,000) 

 
 

600,000 
(๖๑: 600,000) 
 

600,000 
(๖๒: 600,000) 

 

600,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานท่ีว่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
เมลด็พันธ์ไว้ใช้เพียงพอ  มี
ความรู้การปลูกข้าวแผนใหม่   

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลีย้ง
ไหม 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบล
ได้มีอาชีพหลังฤดูท านา 

จ านวน  6  หมู่บ้าน 
 

200,000 
(๖๐: ๒00,000) 

200,000 
(๖๑: ๒00,000) 

200,000 
(๖๒: ๒00,000) 

200,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานท่ีว่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
อาชีพหลังฤดูท านา 

ส านักปลดั 

 
 
 

 



 
-๗๘ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
4 โครงการส่งเสริม

พันธ์ผัก (จัดหาพันธุ์
ผัก) 

เพื่อให้เกษตรกรมีพืชผักไว้
บริโภคในครัวเรือน 

จัดหาพันธ์ผักแก่
เกษตรกรจ านวน  
150  ราย 

50,000 
(๖๐: 50,000) 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมผีัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค และ
มีอาชีพหลังฤดูท านา 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริม
การเลีย้งปลาในบ่อ
ดิน 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและ
รายได้แก่ครอบครัว 

ส่งเสริมการเลีย้งปลา
ในบ่อดินจ านวน   6   
หมู่บ้าน 

120,000 
(๖๐:  
๑๒0,000) 

120,000 
(๖๑:  

๑๒0,000) 

120,000 
(๖๒:  
๑๒0,000) 

120,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
รายได้จาการขายปลาในบ่อ
ดิน 

ส านักปลดั 

 
 
 

 
 



-๗๙ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๖ ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อให้เกษตรกรมีผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือน 

ปลูกผักปลอดสารพิษ
จ านวน  150  ราย 

50,000 
(๖๐: 50,000) 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมผีัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค  

ส านักปลดั 

๗ ผลิตปุ๋ยพืชสดและ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและ
ลดต้นทุนการผลิตใน
การเกษตร 

เกษตรกรจ านวน   6   
หมู่บ้าน 

100,000 
(๖๐: 
100,000) 

100,000 
(๖๑: 
100,000) 

100,000 
(๖๒: 
100,000) 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชน ใช้ปุ๋ยพืชสดและ
ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

ส านักปลดั 

๘ ส่งเสริมการปลูก
พืชฤดแูล้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
หลังจากการว่างงาน 

ส่งเสริมการปลูกพืชฤดู
แล้ง  6  หมู่บ้าน 
(หมู่ 3,7,8,9 10,11) 

60,000 
(๖๐: 60,000) 

60,000 
(๖๑: 60,000) 

60,000 
(๖๒: 60,000) 

60,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนมีรายไดจ้ากการ
ว่างงาน 

ส านักปลดั 

๙ ฝึกอบรมพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามพระราชด าร ิ

เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตร 

ฝึกอบรมเกษตรกร 100 
คน 

250,000 
(๖๐: 
250,000) 

250,000 
(๖๑: 
250,000) 

250,000 
(๖๒: 
250,000) 

250,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนไดเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติภาค
เกษตร 

ส านักปลัด 

1๐ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เกษตรกรได้น า
แนวทางตามพระราชด าริ
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 

เกษตรกร 60  คน 50,000 
(๖๐: 50,000) 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ประชาชนไดเ้รียนรู้และน า
หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางพระราชด ารมิา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

 
 



-๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1๑ อนุรักษ์พันธ์
ปลาแหล่งน้ า
สาธารณะ 

เพ่ือส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตย์น้ า 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

ปล่อยพันธ์ปลา 6 
หมู่บ้าน 

30,000 
(๖๐: 30,000) 

30,000 
(๖1: 30,000) 

30,000 
(๖๒: 30,000) 

30,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานที่ว่างงาน 

ประชาชนได้เพาะเลี้ยง
สัตย์น้ าเพื่อเพ่ิมรายได้ 

ส านักปลัด 

1๒ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท านาหว่าน   
การใช้ปุ๋ยพืชสด 
และปุ๋ยอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน 

จัดอบรมเกษตรกร 6 
หมู่บ้าน 

40,000 
(๖๐: 40,000) 

40,000 
(๖๑: 40,000) 

40,000 
(๖๒: 40,000) 

40,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานที่ว่างงาน 

เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
พืชสดบ ารุงดิน 

ส านักปลัด 

1๓ อนุรักษ์และ
ขยายพันธ์พืช
สมุนไพร 

เพ่ือเป็นการเรียนรู้ 
อนุรักษ์พืชสมุนไพร 

ประชาชน 6 หมู่บ้าน 20,000 
(๖๐: 20,000) 

 

20,000 
(๖๑: 20,000) 

20,000 
(๖๒: 20,000) 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ท างานที่ว่างงาน 

ประชาชนมีการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร 

ส านักปลัด 

 
 

 
 



-๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
1 
 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว   
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 
 

จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง  

50,000 
(๖๐: 50,000) 

 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

 

50,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

บุคลากรของ อบต.นาโพธิ์  
ประชาชนได้ถวายความจง
รักภัคดตี่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

 ส านักปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 
 

จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้า ศิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
จ านวน 1 ครั้ง  

50,000 
(๖๐: 50,000) 

 

50,000 
(๖๑: 50,000) 

 

50,000 
(๖๒: 50,000) 

 

50,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

บุคลากรของ อบต.นาโพธิ์  
ประชาชนได้ถวายความจง
รักภัคดตี่อสมเด็จพระนาง
เจ้าศิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 

 ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
-๘๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ ์
 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม-
จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
อบต.นาโพธิ์ ได้น าหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  

พนักงานจ้าง 
จ านวน 50 คน 

 

30,000 
(๖๐: 30,000) 

 

30,000 
(๖๑: 30,000) 

 

30,000 
(๖๒: 30,000) 

 

30,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง อบต.
นาโพธิ์ ได้น าหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘๓ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
1 จัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนในต าบล
รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน  6  
หมู่บ้านและอบต. 

50,000 
(๖๐: 50,000) 

 

50,000 
(๖๑: ๖0,000) 

 

50,000 
(๖๒: ๗0,000) 

 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได ้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย 

ประชาชนในต าบล
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา
ฯ 

2 ปรับปรุงหอกระจายข่าวใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หอกระจายข่าวใน
หมู่บ้านมสีภาพใช้งานไดด้ี
อยู่ตลอดเวลา 

ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 6 
หมู่บ้าน 

300,000 
(๖๐: 
300,000) 

 

300,000 
(๖๑: 
300,000) 

 

300,000 
(๖๒: 
300,000) 

 

300,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได ้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย 

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ทั่วถึง 

กองการศึกษา
ฯ 

3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปได้
เรียนรู ้

ศูนย์เรียนรู้1   
แห่ง 

200,000 
(๖๐:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๑:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๒:  
๒00,000) 

 

200,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได ้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปได ้
เรียนรู้พระราชกรณยีกิจ
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา 

 
 



                                                                                    -๘๔ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
4 สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
กิจการของโรงเรยีน 

ทุกโรงเรียนในเขต
ความรับผิดชอบ
ของ อบต. 

200,000 
(๖๐:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๑:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๒:  
๒00,000) 

 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กนักเรยีนมีศักยภาพ
ด้านการศึกษามากขึ้น 

กองการศึกษา 

๕ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

โรงเรียน/ศูนยเ์ด็ก
ในเขต อบต. 

700,000 
(๖๐:  
๕๕๐,000) 

 

๘00,000 
(๖๑:  
๕๕๐,000) 

๙00,000 
(๖๒:  
๕๕๐,000) 

๑,๐๐0,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กมสีุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

 



-๘๕ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๖ ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนา 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  
2   คน 

20,000 
(๖๐: ๒๐,000) 

 

20,000 
(๖๑: ๒๐,000) 

 
 

20,000 
(๖๒: ๒๐,000) 

 

20,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ้

กองการศึกษา 

๗ มอบแฟ้มผลงาน เพื่อให้เด็กมีความภาคถูมิใจ
ต่อการศึกษาเล่าเรียน 

เด็กนักเรยีนศูนย์
เด็กเล็ก  

10,000 
(๖๐: ๑๐,000) 

 

10,000 
(๖๑: ๑๐,000) 

 

10,000 
(๖๒: ๑๐,000) 

 

10,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กมีความภาคถูมิใจต่อ
การศึกษาเล่าเรยีน 

กองการศึกษา 

๘ 
 

งานวันเด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เด็กสร้างความสนุกสนาน 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียน และศูนย์

เด็กเล็กในเขต 
อบต. 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กมีทักษะและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

๙ ส่งเสริมทักษะและ
ความสามารถให้เด็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก การมี
สมาธิ สติปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 
(๖๐: ๑๐,000) 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กเกิดทักษะ มสีมาธิ มี
สติปัญญา รูร้ัก
ศิลปวัฒนธรรมไทย   

กองการศึกษา 

1๐ โครงการเยี่ยมบ้านยาม
เย็น 

เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน
ผู้ปกครองเด็ก 
เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
น าไปพัฒนาเด็ก 

เยี่ยมเยือน
ผู้ปกครองเด็ก
จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐาน   

5,000 
(๖๐: ๕,000) 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานน าไป
พัฒนาเด็ก 

กองการศึกษา 



 
-๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
1๑ เยาวชนร่วมสร้างชุมชนให้

น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปญัญา 
เพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นโดยเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
จ านวน 50   คน 

20,000 
(๖๐: ๒๐,000) 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กและเยาวชนได้ศึกษา
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

1๒ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้ เพื่อให้เด็กรู้เรื่องผักท่ีหาง่าย
ใกล้ตัว 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 
(๖๐: ๑๐,000) 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กนักเรยีนศพด.รู้เรื่องผัก
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

1๓ จัดหาวัสดุสื่อการเรยีนการ
สอน 

เพื่อจัดหาจัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ในการจัด
ประสบการณเรยีนรู ้

วัสดุสื่อการเรียน
การสอนที่ใช้ใน

การจัดประสบกา
รณเรียนรู ้

90,000 
(๖๐: ๙๐,000) 

90,000 
(๖๑: ๙๐,000) 

90,000 
(๖๒: ๙๐,000) 

90,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ศพด.วัสดสุื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้ในการจัด
ประสบการณ์เรยีนรู้ 

กองการศึกษา 

1๔ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนและ
เยาวชน 

-เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนา 
น าค าสอนมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมคีุณธรรม
จริยธรรม 
 

เข้าค่ายอบรม
นักเรียนและ
เยาวชนในขต 
อบต.นาโพธิ ์

60,000 
(๖๐: ๖๐,000) 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

-เยาวชนได้ศึกษาหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนา 
น าค าสอนมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
-ให้เยาวชนได้ท าความดี 
ไม่มีอบายมุข 

กองการศึกษา 



 
-๘๗ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
๑๕ ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
(๖๐: ๕,000) 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู้ปกครองมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

๑๖ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ประจ าปี  

เพื่อให้เด็กมีงบประมาณ
อาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

343,000 
(๖๐: 
๓๑๘,500) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กได้รับประทานอาหาร
ที่มีสารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
1 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น

ส าหรับเด็ก 
เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นท่ี
ได้มาตรฐานและทันสมัย 

อุปกรณ์เครื่องเล่น
ส าหรับเด็กให้กับ
ทุกโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

80,000 
(๖๐: ๘๐,000) 

80,000 
(๖๑: ๘๐,000) 

80,000 
(๖๒: ๘๐,000) 

80,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครื่องเล่น
มาตรฐานและทันสมัย 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
เยาวชน ประชาชน 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เยาวชนและ
ประชาชน  
จ านวน  6  
หมู่บ้าน 

80,000 
(๖๐: ๘๐,000) 

80,000 
(๖๑: ๘๐,000) 

80,000 
(๖๒: ๘๐,000) 

80,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



-๘๙ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
3 ก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ 
พร้อมอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย หมู่ 3,7,8,9,10,11 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กว้าง  12 เมตร  
ยาว 24 เมตร 
หนา  0.10   เมตร 
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 10  ชุด 

300,000 
(๖๐: 
๓๐๐,000) 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 

4 ซ่อมแซมเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่บ้าน หมู่ 
3,7,8,9,10,11 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน  
6  หมู่บ้าน 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 

5 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เพื่อสร้างความปรองดอง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกายและห่าง
ใกลยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน  
จ านวน  6  หมู่บ้าน 

280,000 
(๖๐: 
๒๘๐,000) 

280,000 
(๖๑: 
๒๘๐,000) 

280,000 
(๖๒: 
๒๘๐,000) 

 

280,000 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน  ประชาชน   ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

6 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย
กติกาการเล่นนันทนาการ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนจ านวน 6 

หมู่บ้าน 

50,000 
(๖๐: ๕๐,000) 

50,000 
(๖๑: ๕๐,000) 

50,000 
(๖๒: ๕๐,000) 

50,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็ก   เยาวชน  ประชาชน
ในต าบลมสีุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 



-๙๐ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.                                         .                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 
7 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิ ปญัญา
ท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม 
วันส าคัญทางศาสนาและ
วันส าคัญต่างๆ 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
วันส าคัญทางศาสนา
และวันส าคัญตา่งๆ 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,000) 

200,000 
(๖๑: 
๒๐๐,000) 

200,000 
(๖๒: 
๒๐๐,000) 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิ ปญัญา
ท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

8 สืบสานประเพณีบุญบ้อง
ไฟ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้่วมสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น 

จัดประเพณีบญุบ้อง
ไฟ ๑ ครั้ง 

20,000 
(๖๐: ๒๐,000) 

20,000 
(๖๑: ๒๐,000) 

20,000 
(๖๒: ๒๐,000) 

20,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้่วมสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

9 จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้่วมสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา ๑ ครั้ง 

30,000 
(๖๐: ๓๐,000) 

30,000 
(๖๑: ๓๐,000) 

30,000 
(๖๒: ๓๐,000) 

30,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้่วมสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 

 
 



 
 

 
-๙๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.                                                                                   
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.4แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

เพื่อรักษาสืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู ่

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ  

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖1: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนรักษาสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู ่

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



-๙๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต..                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.5แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 
 
 

ก่อสร้างรั้วจากประตู
ทางเข้าส านักงานเรียบ
คลองด้านหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้เด็กและบุคคล
ทั่วไปมีความปลอดภยั 

รั้วยาว  115  เมตร 295,000 
(๖๐: 
๒๙๕,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กและบุคคลทั่วไปมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างห้องน้ า/ห้องส้วม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มหี้องน้ าท่ีมี
มาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะ 

ห้องน้ าขนาด 
2.50x4เมตร ตาม
แบบอบต.ก าหนด 

80,000 
(๖๐: ๘๐,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์มีห้องน้ าครูที่มี
มาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ์พร้อมหลังคากันแดด 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก 

สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์พร้อมหลังคา
กันแดดตามแบบ
อบต.ก าหนด 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ ี กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามแบบ
อบต.ก าหนดจ านวน   
1แห่ง 

1,๕00,000 
(๖๐: 
๑,๕๐๐,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์
 

เสาธงสูง 5 เมตร 
พร้อมฐานเสาตาม
แบบอบต.ก าหนด 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 



-๙๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3...ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                         .                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

รักษาน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 
 
 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าไม้ใน
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถถวัล
ราชสมบตัิครบ ๗๑ ปี 

ปลูกต้นไม้   300 
ต้น/ปี 

 
 
 

20,000 
(๖๐: ๒๐,000) 

20,000
(๖๑: ๒๐,000) 

 

 

20,000
(๖๒: ๒๐,000) 

 

 

20,000 จ านวนหมู่บ้านที ่
ร่วมปลูกไม้ยืนต้น 

พื้นที่ป่าไม้มีมากข้ึน 
 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 ประชาอาสาปลูกป่า   
พรรษามหาราชินีเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรมราชนี
นาถ 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชนีนาถ 
-เพือส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนได้ปลูกต้นไม้
รักษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

ปลูกต้นไม้   1,700     
ต้น 

50,000 
(๖๐: ๕๐,000) 

50,000
(๖๑: ๕๐,000) 

 

 

50,000
(๖๒: ๕๐,000) 

50,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมปลูกไม้ยืนต้น 

ประชาชนมีถนนร่มรื่น  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

๓ รณรงค์ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้
แหล่งน้ าสาธารณะใช้การ
ได้ดีอยูเ่สมอก าจัด
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกลูใน
น้ า 

ก าจัดผักตบชวา 
3  แห่ง 

30,000 
(๖๐: ๓๐,000) 

30,000
(๖๑: ๓๐,000) 

 

 

30,000
(๖๒: ๓๐,000) 

30,000 แหล่งน้ า 3แหล่ง แหล่งน้ าสาธารณะมสีภาพ
สะอาดใช้การไดด้ีอยู่เสมอ 

ส านักปลดั 



 
-๙๔ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3...ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                         .                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

4 คลองสวย น้ าใส นาโพธ์ิ
มีสุข 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
สาธารณะ 

ปรับปรุงแหล่งน้ า 
สาธารณะหมู่บ้าน 

60,000 
(๖๐: ๖๐,000) 

60,000 
(๖๑: ๖๐,000) 

60,000 
(๖๒: ๖๐,000) 

60,000 
 

6 หมูบ่า้น ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการน้ าเสีย
อย่างครบวงจร 

ส านักปลดั 

5 
 
 
 

ลดขยะ ลดภาระของ
ชาวบ้านนาโพธิ ์
 
 

 เพื่อเกิดการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิการลดปริมาณขยะ
และการอนรุักษ์แหล่งน้ า 

เยาวชนจ านวน 
100   คน 
 
 

60,000 
(๖๐: ๖๐,000) 

60,000 
(๖๑: ๖๐,000) 

60,000 
(๖๒: ๖๐,000) 

60,000 
 

เยาวชน 100 คน เกิดการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
และการอนรุักษ์แหล่งน้ า 

ส านักปลดั 

6 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาทาง
ชีวภาพ 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขต๗๐ 
คน 

๒0,000 
(๖๐: ๒๐,000) 

๒0,000 
(๖๑: ๒๐,000) 

 

๒0,000 
(๖๒: ๒๐,000) 

๒0,000 
 

ประชาชนในเขต
๗๐ คน 

ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับ
การดูแลรักษาฟ้ืนฟู 

ส านักปลดั 

 



 
-๙๕ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

7 พัฒนาหมู่บ้านสะอาด เพื่อให้ประชาชนมี
บ้านเรือนชุมชนที่สะอาด          
ถูกสุขลักษณะ 

หมู่บ้านสะอาด 
6  หมู่บ้าน 

60000 
(๖๐: ๖๐,000) 

 
 

60000 60000 60000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
การก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามัย 

บ้านเรือนชุมชนที่สะอาด          
ถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลดั 

8 ธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนจัดการ
ขยะอย่างถูกต้องและ
สามารถน ากลับมาใช้ใด้
ใหม ่

ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกต้อง  จ านวน
6  หมู่บ้าน 

60000 
(๖๐: ๖๐,000) 

 

60000 60000 60000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
การก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามัย 

ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกต้องและสามารถ
น ากลับมาใช้ใด้ใหม ่

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๖ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(สายหน้าโรงสไีปบ้านนาย
ศิลป์ )หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

ยาว  1,๒๐0 เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายไปคลองบึงช้าง) หมู่ 
3  

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

ยาว๑๓๕  เมตร   
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพัก 

๑๕0,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่  
7(สายบริเวณบ้านนาย
เกียงชุน) 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

  ยาว 600  เมตร 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 

๖๐0,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายบรเิวณบ้านนางบญุ
มี) หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

ยาว 600  เมตร 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 

๖๐0,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายจากบริเวณสี่แยก
หมู่บ้าน-โรงเรียนบ้านโศก
กะฐิน) หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

ยาว ๓๕๐  เมตร   
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพัก 

๓๕0,000 
(๖๐: ๔๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 



 
-๙๗ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายบรเิวณบ้านนางชนุช
พร-หนองต่อ) หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว ๔๐๐ เมตร   
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
(สายบรเิวณบ้านนางบัวลี 
)  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  100 เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก   

๑๐๐,๐๐๐ 
(๖๒: ๑๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
(สายบรเิวณบ้านนาง
สงกรานต์ )  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  100 เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ า
(สายบรเิวณบ้านนาง
นิตยา)หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว 350   เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก   

350,000 
(๖๐: ๓๕๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

 

กองช่าง 
 

 



 
-๙๘ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ 
8 (สายหมู่บ้านเชื่อมหนอง
ต่อ) 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว   300   เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง  
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก       

300,000 
(๖๐: ๓๐๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๑  ท าตะแกรงปิดรางระบาย
น้ า หมู่ 9 

ท าตะแกรงปิดรางระบาย
น้ าเพื่อลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนน 

กว้าง 0.45 เมตร 
ยาว 512 เมตร 

200,000 
(๖๑: ๒๐๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายบรเิวณบ้านร้อย
ต ารวจอดลุย์)  หมู่ 9  

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว 64 เมตร 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

90,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

 



-๙๙ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ าสาย
หน้าวัดท่าเรยีบ  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว    100  เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง   
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก          

100,000 
(๖๐: ๑๐๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๔ ก่อสร้างร่องระบายน้ า
(สายจากบริเวณศาลา
กลางหมู่บ้านไปบ้านนาง
พิมพา หมู่ 10  

ประชาชนมีร่องระบายน้ า
ใช้ 

กว้าง  0.50  เมตร  
ยาว 300  เมตร  
หนา  0.10  เมตร 

160,000 
(๖๑: ๑๖๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๕ ก่อสร้างร่องระบายน้ า
(สายจากบริเวณศาลา
กลางหมู่บ้านไปบ้านนาย
บรรพต หมู่ 10  

ประชาชนมีร่องระบายน้ า
ใช้ 

กว้าง  0.50  เมตร  
ยาว 280  เมตร  
หนา  0.10  เมตร 

140,000 
(๖๑: ๑๔๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายจากบริเวณมุมวัด-ที่
นายสนั่น  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  200  เมตร  
เส้นผา่ศูนย์กลาง   
0.40 เมตร  พร้อม
บ่อพัก          

200,000 
(๖๑: ๒๐๐,000) 

 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างร่องระบายน้ า
(สายจากบริเวณบา้นนาย
สนั่นไปหนองหว้า) หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว  ๒๐๐เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๒: ๒๐๐,000) 

 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 



-๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(สายบรเิวณบ้านนางจ านงค์  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง 0.50  เมตร 
ยาว    100  เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพัก          

๑๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(สายสี่แยกกลางบ้าน )หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง 0.50  เมตร 
ยาว    100  เมตร   
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพัก          

๑๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

1๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สาย
จากบริเวณมุมวดัไป ร้านค้า
ชุมชน )หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว   100 เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพัก          

150,000 
(๖๐: ๑๕๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สาย
จากบริเวณบ้านนางหนูพรวน
ไปนาแม่โน) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว  ๖๐๐เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพัก          

๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐: ๖๐๐,000) 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

2๒ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สาย
จากบริเวณศาลาไปบ้านนาย
เคน) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว   76 เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพัก          

76,000 
(๖๒: ๗๖,000) 
 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีระบาย
น้ าได้อย่างทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 



 
-๑๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

23 ลอ้มรั่วรอบที่สาธารณะดอนปู่
ตา 

เพื่อป้องกันรักษาที่
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

ล้อมรั้วยาว 286 
เมตร  

100,000 
(๖๑: ๑๐๐,000) 

 

   รั้วยาว 286 เมตร ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ได้รับการดูแลรักษา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๑๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

24 
 

จัดหาถังขยะ เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีที่ท้ิงขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

6 หมู่บ้าน/ส านักงาน 
จ านวน   850     ใบ 

250,000 
(๖๐: 
๒๕๐,000) 

 

250,000 
(๖๑: 
๒๕๐,000) 

 

250,000 
(๖๒: 
๒๕๐,000) 

 

250,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
การก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามัย 

ครัวเรือนมีถังขยะและทิ้ง
ขยะลงที่ถัง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ 3,7,8, 9,10,11 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

เตาเผาขยะขนาด  2 
x2 x2  เมตร 

180,000 
(๖๐: 
๒๕๐,000) 

 

180,000 
(๖๑: 
๒๕๐,000) 

 

180,000 
(๖๒: 
๒๕๐,000) 

 

180,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
การก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามัย 

ชุมชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

26 
 

ขุดบ่อท้ิงสิ่งปฏิกูล หมู่ ๘ เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ขนาด  
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว 
๑๐ เมตรลึก ๒  เมตร 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
การก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามัย 

ชุมชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



-๑๐๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา 
คสล. หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ถังเก็บน้ าประปา
จ านวน   4  ถัง 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,000) 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปาถังสูงพร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่  7 

เพื่อการเกษตร  
อุปโภค  บริโภค 

ประปาถังสูงพร้อม
เจาะบ่อบาดาล 1 
แห่ง 

500,000 
(๖๐: 
๕๐๐,000) 
 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๓ 
 

ปรับปรุง/ขยายระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ 

เพื่อการเกษตร  
อุปโภค  บริโภค 

วางท่อพีวีซี ø  ๒ นิ้ว 
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร 

๔00,000 
 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา 
คสล หมู่  8 

เพื่อการเกษตร  
อุปโภค  บริโภค 

ถังเก็บน้ าประปา
จ านวน   4  ถัง 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๕ 
 

ขุดเจาะบาดาล  หมู่ 9   สร้างประปาเพิ่มเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดเจาะบาดาล 
๑  แห่ง 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

 

200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

 
๖ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา  
คสล.หมู ่9 

เพื่อการเกษตร  
อุปโภค  บริโภค 
 

ถังเก็บน้ าคสล. 
๒ เมตร สูง ๕.๗๐
เมตร จ านวน๒ถัง 

๑๓๓,000 
(๖๐: 
๑๓๓,000) 

 

๑๓๓,000 ๑๓๓,000 ๑๓๓,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 



-๑๐๔ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๗ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 
 

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

ขุดเจาะบาดาล ๑  
แห่ง 

400,000 
(๖๐: ๔๐๐,000) 

 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
หมู่ 11 

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

ประปาหอถังสูง 1  
แห่ง 

400,000 
(๖๑: ๔๐๐,000) 

 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๙ ขุดลอกหนองจอก หมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 250  เมตร 
ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 3 เมตร 

5,950,000 
(๖๐: 
5,950,000) 
 

 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

10 
 

ขุดลอกหนองเหล็กหมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 50  เมตร 
ยาว  100เมตร  
ลึกเฉลีย่  2เมตร 

430,000 
(๖๐:๔๓0,000) 
 

 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

 
 



-๑๐๕ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

11 ขุดลอกคลองโศกดู่ หมู่ 3 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร  ลึก 
1  เมตร 

114,000 
(๖๑:๑๑๔,000) 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

12 ขุดลอกหนองสิม หมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 70 เมตร ยาว 
70  เมตร  ลึกเฉลีย่  
1.50 เมตร 

186,200 
(๖๐: 186,200) 
 
 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

13 ขุดลอกคลองบึงช้าง หมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 30 เมตร ยาว 
300  เมตร  ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร 

 540,000 
(๖๒: 
540,000) 
 

 

  ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑4 ขุดลอกคลองโศกแพง หมู่ 
3 

เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 5 เมตร ยาว  
100เมตร  ลึกเฉลีย่  

3เมตร 

  120,000 
(๖๐: 
๑๒0,000) 
 

 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

15 ขุดลอกหนองฝาย หมู ่7 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง  30 เมตร 
ยาว 250  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 1   เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:๓๐๐,000) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

 
 



 
-๑๐๖ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงทางน้ าเข้าออก
หนองฝาย หมู่ 7 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
ของหมู่บ้านเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อขนาด  ø   0.๔0  
จ านวน๒๕๐ ท่อน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:๕๐,000) 

 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

17 ขุดลอกหนองไผ่ หมู ่7 เพื่อการเกษตร  
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง 100  เมตร ยาว 
200  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
2.50  เมตร 

1,540,000  
(๖๐:1,540,000 ) 
 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

18 
 

ขุดลอกหนองต่อ หมู่ 8  เพื่อการเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 80  เมตร ยาว  
80  เมตร  ลึก  3 เมตร 

600,000 
(๖๑:๖0๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

19 ขุดลอกหนองหญ้ารังกา
หมู่ 9 

เพื่อการเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กว้าง ๑๐๕  เมตร ยาว 
๑๒๕  เมตร  ลึก  ๓ 
เมตร 

๗๕0,000 
(๖๐:๔๙๐,000 ) 

 
 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

20 ขุดลอกคลองหนองคูขาด 
หมู่ 10 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 14  เมตร  ยาว 
500เมตร  ลึก  4  
เมตร 

800,000 
(๖๐:๘๐๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือน
ท่ีมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 



-๑๐๗ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

21 
 

ขุดลอกคลองใต้หนองคู
ขาด หมู่ 10 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 6  เมตร  ยาว 
300 เมตร  ลึก  3  
เมตร 

260,000 
(๖๐:๒๖๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

22 
 

ขุดลอกหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง ๔๕ เมตร  ยาว 
๒๐๐เมตร  ลึก   ๓ 
เมตร 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

23 ขุดลอกหนองหว้า หมู่ 11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 60 เมตร  ยาว 
100 เมตร  ลึก 2  
เมตร 

500,000 
(๖๐:๕๐๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

24 ขุดลอกสระหิน หมู่ 11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง  30  เมตร  ยาว 
50 เมตร  ลึก  3  เมตร 

210,000 
(๖๐:๒๑๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

25 ขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ 
11 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง  80  เมตร  ยาว 
120 เมตร  ลึก  3 
เมตร 

 280,000 
(๖๒:๒๘๐,000 ) 
 

  ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงทางน้ าเข้าออก
หนองไผ่ หมู่ 7 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
ของหมู่บ้านเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อขนาด     0.60  
เมตร 4 จุด ๆ ละ 10 
ท่อน รวม 40 ท่อน 

50,000 
(๖๑:๕๐,000 ) 

 
 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 



         ๑๐๘ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.                                         
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน  า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

27 ขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ 9 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง  ๔๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร  ลึก  3  
เมตร 

1,๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:๑๗๒,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงขยายพื้นดินคันคู
คลองหนองต่อ หมู่ 8 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
ของหมู่บ้าน 

กว้าง  6  เมตร  ยาว 
620 เมตร 

100,000 
(๖๑:๑๐๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงคันคูหนองคูขาด 
หมู่ 10 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
ของหมู่บ้าน 

ลงหินคลุกกว้าง  4  
เมตร  ยาว 500  เมตร  
หนา 0.10   เมตร 

120,000 
(๖๑:๑๒๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

๓0 ปรับปรุงทางน้ าเข้าออก
หนองน้ า หมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
ของหมู่บ้าน 

วางท่อขนาด     0.60  
เมตร 4 จุด ๆ ละ 8  
ท่อน รวม 32 ท่อน 

30,000 
(๖๐:๓๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย
จอก หมู่ 9 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร 

230,000 
(๖๐:๒๓๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

32 วางท่อเข้าหนองม่วง ม. 
11 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

วางท่อขนาด   1   
เมตร   2 จดุ ๆ ละ   
10  ท่อน รวม  20   
ท่อน 

100,000 
(๖๑:๑๐๐,000 ) 

 

   ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 



-๑๐๙ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรค
ระบาดอื่นๆ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้รบัการ
ป้องกันควบคุมโรค 

จ านวน 6  หมู่บ้าน 120,000 
(๖๐:๑๒๐,000 ) 

 
 

120,000 
(๖๑:๑๒๐,000 ) 

 
 

120,000 
(๖๒:๑๒๐,000 ) 

 
 

120,000 
 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้นสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

2 ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการท าหมัน
สุนัขและแมว 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้รบัการ
ป้องกันควบคุมโรค 

6  หมู่บ้าน 70,000 
(๖๐:๗๐,000 ) 

 

70,000 
(๖๑:๗๐,000 ) 

 

70,000 
(๖๒:๗๐,000 ) 

 

70,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้นสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ ์

๖0,000 
(๖๐:๖๐,000 ) 

 

๖0,000 
(๖๑:๖๐,000 ) 

 

๖0,000 
(๖๒:๖๐,000 ) 

 

๖0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ดี 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี ส านักปลดั 

4 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงภยัของโรค
เอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

จัดรณรงค์ฯ ๑  ครั้ง ๒0,000 
(๖๐:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๑:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๒:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ดี 

ประชาชนตระหนักถึง
ภัยของโรคเอดส ์

ส านักปลดั 

 
 
 



 
-๑๑๐ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 
 

เครื่องกรองน้ าดื่ม หมู่ 
3,7,8,9,10,11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ดื่มที่สะอาดไวด้ื่ม 

เครื่องกรองน้ าดื่ม  6 
แห่ง 

600,000 
(๖๐:๖๐๐,000 ) 

 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

ประชาชนมีน้ าดื่มทีส่ะอาด
ไว้ดื่ม 

ส านักปลดั 

 ๖ โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านสาธารณสุขให้กับ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนจ านวน  80   
คน 

20,000 
(๖๐:๑๐,000 ) 

 

20,000 
(๖๑:๑๐,000 ) 

 

20,000 
(๖๒:๑๐,000 ) 

 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
 

ส านักปลดั 

๗ สานสายใยใส่ใจสุขภาพแม่
และเด็กผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การดูแลสุขภาพของ
แม่และเด็กด้อยโอกาส 

แม่และเด็กจ านวน  
80   คน 

20,000 
(๖๐:๑๐,000 ) 

 
 

20,000 
(๖๑:๑๐,000 ) 

 

20,000 
(๖๒:๑๐,000 ) 

 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

แม่และเด็กด้อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 

๘ โครงการพัฒนาการทักษะ
การปฐมพยาบาลและการ
สร้างเครือข่ายรักสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฐมพยาบาลให้
ประชาชน 

ประชาชนจ านวน  
๘0    คน 

20,000 
(๖๐:๑๐,000 ) 

 

20,000 
(๖๑:๑๐,000 ) 

 

20,000 
(๖๒:๑๐,000 ) 

 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

ประชาชนมีทักษะการปฐม
พยาบาล 
 

ส านักปลดั 

 
 



-๑๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๙ โครงการรณรงค์ให้มี
ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรค 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรค 

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน  6 หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐:๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๑:๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,000 ) 

 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขด้านควบคุมโรค 

ส านักปลดั 

1๐ โครงการคุม้ครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
ปลอดภัยจากการ
บริโภค 

ผู้บริโภคจ านวน   
จ านวน   6 หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐:๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๑:๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,000 ) 

 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่
ด ี

ผู้บริโภคปลอดภัยจากการ
บริโภค 

ส านักปลดั 

1๑ โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักส่วนต าบล
นาโพธิ์ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
จ านวน  ๒๕   คน 

๒0,000 
(๖๐:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๑:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๒:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
 

ร้อยละพนักงาน
ส่วนต าบลมี
สุขภาพท่ีด ี

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์มสีุขภาพ
รางการที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์เพื่อ
ยังชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือ
คนพิการต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้การสงเคราะห์
อุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ
ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

อุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ
ในเขตอบต.นาโพธิ ์

๕0,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๒:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์
อุปกรณ์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้พิการและผูดู้แลผู้
พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ผูสู้งอายุ
ในเขต  อบต.นาโพธิ ์

พิการ ผู้สูงอายุจ านวน  
๘0 คน 

๒0,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
(๖๑:๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
(๖๒:๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้พิการผูสู้งอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 อยู่อย่างไรกับผู้สูงอาย ุ  เพื่อให้ความส าคญักับ

ผู้สูงอายุ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกัน 

สูงอายจุ านวน 150 
คน 

50,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๒:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

  คนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

4 ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
ต าบลนาโพธิ์ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบล
นาโพธิ ์

ผู้สูงอายจุ านวน  ๖0 
คน 

10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุมสีุขภาพร่างกายที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



-๑๑๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 ส ารวจข้อมลูและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ของประชาชน 

-เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อรับทราบ
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต อบต. 
-เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชน 

ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชน 6 

หมู่บ้าน 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 
(๖๑:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 
(๖๒:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

-ทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต อบต. 
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชนในเขต
พื้นที ่
 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาโพธิ ์
 
 
 

เป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานสวสัดิการชุมชน
ให้ประชาชนมีการออม
ทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นการสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงของชุมชน 

6 หมู่บ้าน 50,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๒:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานสวสัดิการชุมชน
ให้ประชาชนมีการออม
ทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นการสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงของชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 รณรงค์ลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี
 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการลดความรุนแรงต่อ
เด็กและสตร ี

ประชาชนจ านวน 
๓๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๒:๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็กและสตรีที่มีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 



 
 

-๑๑๔ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 อบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านจ านวน  30 
คน 

10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

คณะกรรมการหมู่บา้น
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการหมู่บ้าน/
ชุมชน เข้มแข็งป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดตามแนวทาง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิตามแนวทาง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

6  หมู่บ้าน 16,000 
(๖๐:๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
(๖๑:๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
(๖๒:๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้อยา่งยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและ
เยาวชน ประจ าป ี

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้กับนักเรียนและ
เยาวชน 

นักเรียนเยาวชน 
จ านวน  100  คน 

40,000 
(๖๐:๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 
(๖๑:๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 
(๖๒:๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

นักเรียน  เยาวชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลดั 

 



 
 
 

-๑๑๕ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมสมัมนา
เพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพ
เครือข่ายองค์กรชุมชน  
เพื่อความปรองดอง
และสร้างความสุข
แบบยั่งยืน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายองค์กรชุมชน  เพื่อ
ความปรองดองและสรา้ง
ความสุขแบบยั่งยืน 

อบรมสมัมนา
จ านวน ๑๐๐  คน 

๕0,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๒:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เครือข่ายองค์กรชุมชน  เกิด
ความปรองดองและสรา้ง
ความสุขแบบยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑๖ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร 
อปพร.อบต.นาโพธิ์
ประจ าป ี

เพื่อทบทวนทักษะการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แก่สมาชิกอปพร. 

สมาชิกอปพร.
จ านวน  1๐๐  
คน 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,๐๐๐) 

 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,๐๐๐) 

 

100,000 
(๖๒:
๑๐๐,๐๐๐) 

 

100,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สมาชิก อปพร.มีทักษะ
ความสามารถในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลดั 

๒ ฝกึอบรมทบทวนหลักสูตร
ทีมกู้ภัย  อบต. 
นาโพธิ์ประจ าป ี

เพื่อทบทวนทักษะการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แก่ ทีมกู้ภัย 

ทีมกู้ภัย จ านวน  
๒๑   คน 

30,000 
(๖๐:๓๐,๐๐๐๐) 

30,000 
(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

 

30,000 
(๖๒:๓๐,๐๐๐) 

30,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ทีมกู้ภัยมีทักษะ
ความสามารถในการกูภ้ัย 

ส านักปลดั 

๓ ฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน ประจ าปี   

เพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 

ฝึกอบรม6 
หมู่บ้าน 

30,000 
(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๑:๓๐,๐๐๐) 
 

30,000 
(๖๒:๓๐,๐๐๐) 

 

30,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สถานศึกษาและชุมชน
ปลอดจากอัคคภีัย 

ส านักปลดั 

๔ ด าเนินการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  หน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้การบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

เพื่อให้การบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 

บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 6 
หมู่บ้าน 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชน ได้รบัการ
ช่วยเหลือและรักษาอย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 



 
 

-๑๑๗ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.4  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการผูสู้งอายุใน
พื้นที ่

ผู้สูงอายุในเขต อบต.
นาโพธิอ์ายุ ๖๐ ปีขึ้น

ไปและขึ้นบัญชีไว ้ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๔,๗๕๘,๐๐๐) 

 

5,๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๔,๗๕๘,๐๐๐) 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(๖๒:
๔,๗๕๘,๐๐๐) 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุในต าบลนา
โพธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการผู้พิการใน
พื้นที ่

ผู้พิการในเขต อบต. 
นาโพธิ ์

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๒,๓๔๒,๔๐๐) 

 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๒,๓๔๒,๔๐๐) 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(๖๒:
๒,๓๔๒,๔๐๐) 
 

๓,๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้พิการในต าบลนาโพธิ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการผูป้่วยเอดส์
ในพื้นที่ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.นาโพธิ ์

60,000 
(๖๐:๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๑:๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๒:๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลนา
โพธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 ช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อน  สาธารณภัย 
ภัยธรรมชาต ิ

ช่วยเหลือผู้ประสบ
ความเดือดร้อนและ
ประสบภัยธรรมชาติ
ด้านต่างๆ 

ประชาชน 6   
หมู่บ้าน 

300,000 
(๖๐ 
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๒:๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนในต าบลมี
งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลดั 

 
 



 
-๑๑๘ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ของผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 

เพื่อให้บุคลากรในต าบล
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร/การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาอบต./พนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงาน
จ้างจ านวน 50     
คน 

300,000 
(๖๐: 
๔๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๑:
๔๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๒:
๔๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

บุคลากรในต าบล
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักปลดั 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของหน่วยงานท้ัง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรของ
หน่วยงานจ านวน 
50    คน 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

บุคลากรของหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนการเตรียมการ
รับเสด็จ 

เพื่อเป็นการเตรียมการ
รับเสด็จฯ 

การรับเสด็จฯ 
๑ ครั้ง 

10,000 
(๖๐: 
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑: 
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒: 
๑๐,๐๐๐) 

 

๑0,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

มีงบประมาณในการรับ
เสด็จฯ 

ส านักปลดั 

4 เชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีบริการประชาชน
ดีเด่น 

พนักงานส่วนต าบล 
20 คน พนักงาน

จ้าง 2 คน 

5,000 
(๖๐:5,๐๐๐) 

 

5,000 
(๖๑:5,๐๐๐) 

 

5,000 
(๖๒:5,๐๐๐) 

 

5,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และการ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 



 
-๑๑๙ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้ง 
1  ครั้ง 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

มีงบประมาณในการ
เลือกตั้ง 
 

ส านักปลดั 
หลัก 

6 ทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต./พนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานจ้างได้
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ทุนการศึกษาต่อ
2  คน 

300,000 
(๖๐: 
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๑:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๒:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้างได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

ส านักปลดั 

7 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธ์ิ
ภาพ  ในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้
ดีขึ้น 

ส ารวจความ
พอใจของ

ผู้รับบริการ ๑ 
ครั้ง 

15,000 
(๖๐: 
๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๑: 
๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๒: 
๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการดียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
 

8 อบต.เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนเพื่อสร้างความ
ปรองดอง ความสุขท่ียั่งยืน 

-เพื่อให้บริการประชาชนใน
เชิงรุก 
-เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการ
ของ อบต.นาโพธิ์ มากขึ้น 
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน 

ออกให้บริการ 
6  หมู่บ้าน 

60,000 
(๖๐: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๑: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๒: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

-ประชาชนมีความพึง
พอใจ ในการให้บริการ
ประชาชนของอบต.นา
โพธิ์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 



-๑๒๐ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

9 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
อบต.นาโพธิ ์

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
อบต. 

130,000 
(๖๐: 
๑๓๐,๐๐๐) 

 

๔๐0,000 
 

 

๔๐0,000 
 

 

๔๐0,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

กองคลัง 

10 หน้าท่ีพลเมืองที่ดีในการ
เสียภาษีสร้างชาต ิ

เพื่อให้ความรู้ และ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวน
ประชาชนให้เสียภาษีอากร 

ประชาชน 6 
หมู่บ้าน 

6,000 
(๖๑:๖,๐๐๐) 

 

6,000 
(๖๑:๖,๐๐๐) 

 

6,000 
(๖๒:๖,๐๐๐) 

 

6,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนเสียภาษีอากรให้
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

11 สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนา
ชุมชน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

แผนชุมชน6    
หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:๑0,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

12 ประชุมประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีแผนพัฒนาองค์กร 
ประชาชน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

แผนพัฒนาสี่ปี
อบต.นาโพธ ื

15,000 
(๖๐:๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๑:๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๒:๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

13 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

 ประชาชน 60 
คน 

10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
เลือกตั้ง 

ส านักปลดั 



 
 

-๑๒๑ 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5....ด้านบริหารจัดการ.                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1๔ ส ารวจข้อมลูและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชน 

-เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อรับทราบ
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต 
อบต. 
-เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานของ
ประชาชน 

ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชน 6 

หมู่บ้าน 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 
(๖๑:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 
(๖๒:๒๐,๐๐๐) 

 

20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

-ทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต 
อบต. 
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

๑๕ ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ ์
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ ์
อบต.นาโพธิ ์ให้มีสภาพใช้
การไดด้ีอยู่เสมอ 

ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ ์
อบต.นาโพธิ ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

วัสดุครภุัณฑ ์
อบต.นาโพธิ ์ให้มีสภาพใช้
การไดด้ีอยู่เสมอ 

ส านักปลดั 



  
 

 
๑๒๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บ
เอกสารส านักงาน 

เพื่อเป็นท่ีเก็บเอกสาร
ส านักงาน อบต.นาโพธิ ์

อาคารกว้าง ๖ 
เมตรยาว๖เมตรสูง

๓เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีท่ีเก็บ
เอกสารเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุง/ต่อเตมิ/
ซ่อมแซม/ตกแต่งภายใน   
ภายนอกอาคารส านักงาน
อบต.นาโพธิ ์

-เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่งภายใน   
ภายนอกอาคารส านักงาน
อบต.นาโพธิ์  เช่นห้อง
นายก ห้องครัว 
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
อบต.นาโพธิ ์

ปรับปรุง/ต่อเตมิ/
ซ่อมแซม/ตกแต่ง
ภายใน  - 
ภายนอกอาคาร
ส านักงานอบต. 
นาโพธิ์  เช่นห้อง
นายก ห้องครัว 
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของอบต.นาโพธิ ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อาคารที่ท าการอบต.มี
สภาพใช้การได้ดี เป็น
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

 



 
 

-   ๑๒๓                                                                                       แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.๑  แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ต าบลนาโพธิ์ 
 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ต าบลนาโพธิ ์

อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรต าบลนาโพธิ ์
 ๑ ครั้ง 

๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน
ที่ว่างงาน 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรต าบลนาโพธิ์มี
งบประมาณด าเนินการดา้น
การเกษตร 

ส านักปลดั 

รวม 
 

๑  โครงการ - - ๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

-   ๑๒๔                                                                                        แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.๑  แผนงาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐ
พิธีประจ าป ี

อุดหนุนงบประมาณการจัด
งานรัฐพิธีให้อ าเภอนาโพธิ ์

อุดหนนุงบประมาณ
อ าเภอนาโพธิ ์1  ครั้ง 

30,000 
(๖๐: 
๑๐,๐๐๐) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

มีงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
และการจัดงานรัฐพิธี
ประจ าป ี

ส านักปลดั 

รวม 
 

๑  โครงการ - - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    -  ๑๒๕                                                                        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑ สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนในเขต อบต. 

1,500,000 
(๖๐:  
๙00,000) 

 

1,500,000 
(๖๑:  
๙00,000) 

 
 

1,500,000 
(๖๒:  
๙00,000) 

 
 

1,500,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ อุดหนุน โรงเรยีนวัดท่า
เรียบ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู ้

 นักเรียน โรงเรียนวัดท่า
เรียบ 

30,000 
(๖๐: 
๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๒:๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ อุดหนุน โรงเรยีนวัดบุ
ปผาราม เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู ้

 นักเรียน โรงเรียนวัด 
บุปผาราม 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 



 
 
 
 

-   ๑๒๖                                                                       แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๔ ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ อุดหนุน โรงเรยีนบ้านโศก
กะฐิน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู ้

 นักเรียน โรงเรียน
บ้านโศกกะฐิน 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
 

 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 
 

๔   โครงการ - - ๙๗0,000 ๙๗0,000 ๙๗0,000 ๙๗0,000 - - - 

 
 
 

 
 



 
                                                             -๑๒๗                                                                          แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

1 แข่งขันฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราชฯประจ าปี  

อุดหนุนงบประมาณอ าเภอ
นาโพธิ์การแข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
อ าเภอนาโพธิแ์ข่งขัน
ฟุตบอลประเพณจีังหวัด
บุรีรัมย์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราชฯ
ประจ าป ี

5,000 
(๖๐:๕,๐๐๐) 

 
 

5,000 
(๖๑:๕,๐๐๐) 

 

5,000 
(๖๒:๕,๐๐๐) 

 

5,000 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

มีงบประมาณในการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
-   ๑๒๘                                                                                        แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

2 งานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้งประจ าปี  

สนับสนุนงบประมาณที่ท า
การปกครองจังหวัดบรุีรัมย ์

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 1  ครั้ง 

10,000 
(๖๐: 
๑๐,๐๐๐) 

 
 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

มีงบประมาณในการจัดงาน 
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจ าปีของจังหวัดบรุีรัมย ์

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์
(งานวันสถาปนาเมือง
แปะ) 

สนับสนุนงบประมาณ
ส านักงานจังหวัดบุรรีัมย ์

สนับสนุนงบประมาณ
ส านักงานจังหวัดบุรรีัมย์
1  ครั้ง 

๕,๐๐๐ 
(๖๐:๕,๐๐๐) 

 
 

๕,000 
(๖๑:๕,๐๐๐) 

 

๕,000 
(๖๒:๕,๐๐๐) 

 

๕,000 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

มี งบประมาณในการจดังาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย ์

กอง
การศึกษาฯ 

รวม ๓  โครงการ - - ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 - - - 

 
 
 
 



                                                             - ๑๒๙                                                                         แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 
6.๑  แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

6 สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
(อสม.)ในการบริการ
สาธารณะสุข 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานของ อสม.ประจ า
หมู่บ้าน 

สนับสนุนงบประมาณ 
แก่ (อสม.) จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

๔๕,000 
(๖๐: 
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
(๖๑:
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
(๖๒:
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

อสม.ทุกหมู่บ้านมี
งบประมาณด าเนินการดา้น
สาธารณสุข 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - ๔๕,000 
 

๔๕,000 ๔๕,000 ๔๕,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              -๑๓๐                                                                         แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที6่ การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

1 จัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจ.บุรรีัมย ์

สนับสนุนเงินงบประมาณ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

สนับสนุนเงิน
งบประมาณเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย์1   ครั้ง 

10,000 
(๖๐: 
๑๐,๐๐๐) 

 
 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมยม์ี
เงินงบประมาณใช้ช่วยเหลือ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 1  โครงการ - - 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๑                                                                         แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิอ าเภอนาโพธิ ์

สนับสนุนงบประมาณ    
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอนาโพธิ ์ 

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอนาโพธิ ์1 ครั้ง 
 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๑:
๒๐,๐๐๐) 

20,000 
(๖๒:
๒๐,๐๐๐) 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อ าเภอนาโพธิ์มีงบประมาณ
ในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  
 

ส านักปลดั 
 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สนับสนุนงบประมาณ   
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอนาโพธิ ์

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอนาโพธิ์  ๑ 
ครั้ง 

๑๓,๐๐๐ 
(๖๐: 
๑๓,๐๐๐) 
 

๑๓,๐๐๐ 
(๖๑:
๑๓,๐๐๐) 

๑๓,๐๐๐ 
(๖๑:
๑๓,๐๐๐) 

๑๓,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

มีงบประมาณในป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลดั 

รวม ๒  โครงการ - - ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ - - - 

 
 
 



 
                                                         -๑๓๒                                                                        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์
ส านักงานประจ าศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุนอบต.บ้านดู่
เพื่อให้มีวัสดุครุภณัฑ์
ส านักงานประจ าศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณ 
เพื่อให้มีวัสดุ
ครุภณัฑ์ส านักงาน
ประจ าศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

๗๐,๐๐๐ 
(๖๐:๗๐,๐๐๐) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(๖๐:๗๐,๐๐๐) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(๖๐:๗๐,๐๐๐) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(๖๐:๗๐,๐๐๐) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

มีวัสดุครุภณัฑส์ านักงาน
ประจ าศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ส านกัปลดั 

 
 
 



 
-๑๓๓–                                                                          แบบ ผ ๐๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ด้านเศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ 9-
บ้านโนนลาน ต าบลศรีสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 7 เมตร   
ระยะทาง 1,000 เมตร 

4,365,000    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด (หมู่๙) 
 
 
 

กองช่าง 

 

รวม ๑โครงการ - - 4,365,000    - - - 

 

 
 



 
 ๑๓๔                                                                           แบบ ผ ๐๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. โครงการรณรงค์การ
ประหยดัพลังงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโพธิ ์

เพื่อให้การใช้พลังงานของ
อบต.นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
เป้าหมายลดลง 

การใช้พลังงานของอบต.
นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดลง 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

การใช้พลังงานของอบต.
นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดลง 

ส านักปลัด 

 

รวม ๑โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 



 
- ๑๓๕                                                                        แบบ ผ ๐๘ 

 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มีตูเ้ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๔  ตู้ ๆละ 
๖,๕๐๐  บาท 

26,000 26,000 26,000 26,000 ส านักปลัด 

 

๒ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน ๓ เครื่อง 

๔๘,000 ๔๘,000 ๔๘,000 ๔๘,000 ส านักปลัด 

 

๓ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๓ เครื่อง 
ๆ ละ ๓,๓๐๐  บาท 

๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ส านักปลัด 

 

๔ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ multifunction 
แบบฉีดหมึก (inkjet)  จ านวน 
๑  เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐  บาท 

๗,๙00 ๗,๙00 ๗,๙00 ๗,๙00 ส านักปลัด 

 

 
 



   
  – ๑๓๖                                                                        

  แบบ ผ ๐๘ 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มีตูเ้ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๔  ตู้ ๆละ 
๖,๕๐๐  บาท 

26,000 26,000 26,000 26,000 กองคลงั 

๒ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน ๒ เครื่อง 

32,000 32,000 32,000 32,000 กองคลงั 

๓ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๒  
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐  บาท 

6,600 6,600 6,600 6,600 กองคลงั 

๔ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ multifunction 
แบบฉีดหมึก (inkjet)  จ านวน 
๑  เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐  บาท 

๗,๙00 ๗,๙00 ๗,๙00 ๗,๙00 กองคลงั 

 
 



-   ๑๓๗                                                                 
    
  แบบ ผ ๐๘ 

 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มีตูเ้ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐  
บาท 

13,000 13,000 13,000 13,000 กองชา่ง 

๒ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองชา่ง 

๓ เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๑  
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐  บาท 

3,300 3,300 3,300 3,300 กองชา่ง 

 
 
 
 



 
-๑๓๘ 

                                                                       แบบ ผ ๐๘ 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. การศึกษา 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มีตูเ้ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐  
บาท 

13,000 13,000 13,000 13,000 กอง

การศกึษาฯ 

๒ การศึกษา 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 กอง

การศกึษาฯ 

๓ การศึกษา 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๑  
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐  บาท 

3,300 3,300 3,300 3,300 กอง

การศกึษาฯ 

 
 
 



 
 

-๑๓๙ 
 
 

                                                                          แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑-256๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๑. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มีตูเ้ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐  
บาท 

13,000 13,000 13,000 13,000 กอง

สวสัดิการ

สงัคม 

๒ สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 กอง

สวสัดิการ

สงัคม 

๓ สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใหอ้บต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอรส์ านักงานใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
เพียงพอ   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๑  
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐  บาท 

3,300 3,300 3,300 3,300 กอง

สวสัดิการ

สงัคม 



                    



 


