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ค ำน ำ 
  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ  ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  และนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิจึงเป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์  ท่ี
ตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและ
เป็นระบบ  ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของต าบล  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในต าบล
ดว้ย 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความส าคญัต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็น
อยา่งยิ่งทั้งน้ี  เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน
ในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาของต าบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
โพธ์ิ  ท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
  การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบทั้งน้ี เพื่อให้แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในต าบลไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 
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ส่วนที ่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  
และขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีเน้ือท่ีประมาณ   38.5  ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ  23,170 ไร่ 

1.3 ลกัษณะภูมิอำกำศ 
ภูมิอากาศเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิโดยทัว่ไปเป็นลกัษณะแบบร้อนช้ืน 

1.4 ลกัษณะของดิน 
เขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิเป็นลกัษณะดินร่วนปนทรายเป็นส่วนมาก 

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  3,539  คน  แยกเป็นชาย  1,722    คน  เป็น 
หญิง  1,817 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน         ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากร    ๙๒   คน  ต่อตาราง
กิโลเมตร 
หมู่ท่ี 3  บา้นจอก   จ านวน  253  ครัวเรือน  ชาย 412  คน      หญิง 482คน 
หมู่ท่ี 7  บา้นโศกกะฐิน  จ านวน 114   ครัวเรือน  ชาย 199 คน      หญิง198 คน 
หมู่ท่ี 8  บา้นหนองต่อ                  จ  านวน 111   ครัวเรือน  ชาย207 คน      หญิง209 คน 
หมู่ท่ี 9  บา้นหนองหญา้รังกา        จ  านวน 121   ครัวเรือน  ชาย191 คน      หญิง187 คน 
หมู่ท่ี 10  บา้นหนองหวา้              จ  านวน  119   ครัวเรือน  ชาย199 คน      หญิง 220คน 
หมู่ท่ี 11  บา้นหนองหวา้              จ  านวน   267   ครัวเรือน  ชาย 514 คน      หญิง 521 คน 
 
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 

 
   3.ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

   ป้อมยาม   6 แห่ง 
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4.ยำเสพติด 

  เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิมีผูเ้ขา้บ าบดัพื้นฟูตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีผา่นมาจ านวน ๒ ราย 
 5.กำรสังคมสงเครำะห์ 
  1.ผูรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ  านวน  ๖๔๙ คน 
  2.ผูรั้บเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ   จ  านวน  ๒๑๑ คน 
  3.ผูรั้บเบ้ียผูป่้วยเอดส์ จ านวน ๔ คน 
5.  ระบบบริกำรพืน้ฐำน 
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิใชก้ารคมนาคมทางบกในการติดต่อระหวา่งหมู่บา้น    
และต าบลมีถนนลาดยาง  3 สาย 
-ทางหลวงแผน่ดิน  จากอ าเภอพุทไธสง ผา่นอ าเภอนาโพธ์ิ ไปอ าเภอหนองสองห้องและอ าเภอเปลือยนอ้ย
จงัหวดัขอนแก่น 
-ถนนระหวา่งหมู่บา้นจากบา้นโศกกะฐิน  ไปบา้นหนองรังกา 
-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 
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 
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  6.3  กำรปศุสัตว์ 
        ราษฎรในเขตพื้นท่ีมีการเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย เช่น  เป็ด 
ไก่ ห่าน โค  กระบือ เป็นตน้ 

6.4  กำรบริกำร 
  6.5  กำรท่องเที่ยว 
        แหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีคือกลุ่มผา้ไหมพื้นบา้น และมีท่ีน่าสนใจอีกคือกลุ่มตีเหล็ก 
บา้นหนองต่อ 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 

-กลุ่มตีเหล็ก    1 กลุ่ม 
  -กลุ่มเจียระไนพลอย   1 กลุ่ม 
  -กลุ่มปลูกผกัสวนครัว   1 กลุ่ม 
  -กลุ่มออมทรัพย ์    1 กลุ่ม 
  -กลุ่ม กขคจ.    1 กลุ่ม 
  -กลุ่มพฒันาสตรี    1 กลุ่ม 
  -กลุ่มกลุ่มผลิตภณัฑข์า้วชุมชน  1 กลุ่ม 
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  -กลุ่มปุ๋ยอดัเมด็อินทรีย ์   1 กลุ่ม 
  -ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  1 กลุ่ม  
  6.8  แรงงำน 

  แรงงานในเขตพื้นท่ีเป็นแรงงานท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ิน 
7.  ศำสนำ  ประเพณ ี วฒันธรรม 

7.1  กำรนับถือศำสนำ 
ราษฎรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ 

 7.2 ประเพณแีละงำนประจ ำปี 
 ประเพณีทอ้งถ่ินเช่น ประเพีบุญบอ้งไฟ  แห่เทียนเขา้พรรษา บุญผเวด  รดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุฯลฯ  
 7.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 มีการสร้างอาชีพดว้ยการตีเหล็ก  เช่น มีด เสียม สร้างรายไดใ้หชุ้มชนเป็น
อยา่งดี  ราษฎรส่วนใหญ่ใชภ้าษาอีสาน 
 7.4 สินค้ำพืน้เมือง 
 ผา้ไหมทอมือ  ไหมมดัหม่ี  ผลิตภณัฑจ์ากการตีเหล็ก 
8.ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.1 น ำ้ 

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 
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8.2  ป่ำไม้ 
ป่าไมใ้นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ เป็นป่าเบญจพรรณ  มีเขตป่าชุมชนหลายแห่ง 

9. อ่ืนๆ 
9.1 หน่วยธุรกจิในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ 

ป๊ัมน ้ามนั   1 แห่ง 
โรงสีขา้ว   9 แห่ง 
ร้านคา้    30 แห่ง 
โรงงาน    - แห่ง 

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   นางเยาวมาลย ์  รักงาม 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  7   นางละอองดาว  ปะทะโน 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  8   นายพรมเดช  นวนไธสง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9   นานายพรชยั  โนไธสง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  10   นายนายวฒิุชยั   รอมไธสง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  11   นายพิลาส   เหง่าไธสง 
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 9.4ผู้น ำกำรปกครองท้องถิ่น  (สมำชิก อบต.)  
  หมู่ท่ี  3   นายวรุต  ศรีคุณ 
    นายศิลป์            พลแสน           ประธานสภาฯ 
  หมู่ท่ี  7  นายธีระ  ปะธะโน  
    นายอุดม ฉออ้นศรี   
  หมู่ท่ี  8    
    นายสมพงษ ์ หินเก้ิง 
  หมู่ท่ี  9  นายจรัญ              ปะจุธะกา                            รองประธานสภาฯ  
    นายสมาน เลไธสง 
  หมู่ท่ี  10 นายหนั  ราชสีภูมิ 
    นายบุญมี นามวงศรี 
  หมู่ท่ี  11 นายค าพล            บอนไธสง 
    นายช านาญ สังฆเวช 
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ส่วนที ่ ๒ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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 

1.3  แผนพฒันำจังหวดั 

วสัิยทัศน์กำรพฒันำจังหวดับุรีรัมย์ 

 “  ศูนยก์ลางท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา  เศรษฐกิจมัน่คง สังคมเป็นสุข” 
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ยุทธศำสตร์จังหวดับุรีรัมย์ 

 1.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นสังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดี  
 2.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  บา้นเมืองน่าอยู ่

3.  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  การท่องเท่ียว 
1.4  ยุทธศำสตร์กำรพฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดับุรีรัมย์ 
 

วสัิยทัศน์ 
“บุรีรัมยเ์มืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเท่ียวล ้าค่า  พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื   
    มีพื้นฐานคุณภาพชีวติท่ีดี  ยดึถือวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” 
พนัธกจิ  (mission) 
               1.  การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้ความมัน่คงในการด ารงชีวติ 
               2. การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก   
               3.  การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมและอุตส่าหกรรมครบวงจร 
    4.การพฒันาศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั 
       5.  การประสานและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถึง 
               6.  การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย ัง่ยนื 
               7.  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
               8.  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
               9.  การส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และการคา้ชายแดน 

  10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมและผลิตภณัฑข์องชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 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 
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 
 

2.4  ตัวช้ีวดั 
 

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

๑.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
๒.ร้อยละของประชาชนในวยัท างาน(13-60ปี) 
ท่ีวา่งงาน 
๑.ร้อยละของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารท่ี
ทนัสมยั 
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 

 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๒ - 
 

2.5  ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคมนาคม 
 

๑.การพฒันาดา้นการคมนาคม  โดยมุ่งสร้างถนน 
ไฟฟ้าแสงสวา่ง เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

๒.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

๑.ส่งเสริมการสร้างอาชีพ  ส่งเสริมการเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายไดใ้หป้ระชาชน 

๓.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม 
 

๑.พฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนุนการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ และการนนัทนาการ 
๒.ส่งเสริมสนบัสนุนงานศาสนา วฒันธรรม 

๔.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

๑.อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่น
ปลูกตน้ไม ้ และอนุรักษฟ้ื์นฝแูหล่งน ้า การบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย 

๕.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า ๑.พฒันาดา้นแหล่งน ้า โดยมุ่งสร้างและปรับปรุง
แหล่งน ้า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

๖.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
 
 

๑.พฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บา้น ชุมชน การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
ควบคุมป้องกนัโรคระบาดในพื้นท่ี 
๒.พฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติใหก้บั
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์  ผูย้ากไร้ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
๓.ด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ใหค้วามรู้
ประชาชนมีความสามคัคีเพื่อความมัน่คงของชาติ 
๔.เพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังานอปพร.  การป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 

๗.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีฯ ๑.พฒันาขีดความสามารถในการใหบ้ริการ
ประชาชนและการปฏิบติังาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีในการปฏิบติังานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์รใหพ้ร้อม
บริการประชาชน 
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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 

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 ้ายทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นสังคมยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีฯ 
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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 
บริหำรส่วนต ำบล 
 การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันา
ดา้นๆ ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายใน      ของ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดยเป็นการตอบค าถามวา่   “ปัจจุบนั
ทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยูจุ่ดไหน” ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต
ต่อไป 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 เขตการรับผิดชอบ
ไม่มากท าใหง่้ายแก่การบริหาร 

2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพื้นท่ีสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ในการท 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 
 
 
 
 
 



- ๑๗- 
 

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 านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี     ในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยท่ีหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  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. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ 

8. รัฐบาลมีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกดั  ( Threats :  T ) 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ   ในระดบัภูมิภาคส่งผลต่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. การเปล่ียนรัฐบาลท าใหน้โยบายเปล่ียนแปลง  และไม่ต่อเน่ือง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
5. ความทนัสมยัและกระแสวฒันธรรมต่างชาติ  ท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินลืมรากฐาน 

ทางวฒันธรรมท่ีมีอยู ่ และหนัไปนิยมวฒันธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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-๑๙ 

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบติั 
 ๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ท่ี ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบหลกั หน่วยงานสนบัสนุน 
1 การพฒันาการคมนาคม 1.บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง 
2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1.บริการชุมชนและสังคม 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 
1.1สังคมสงเคราะห์ 
1.2การเกษตร 

กองสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดั 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 

3 การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.บริหารทัว่ไป 
2.บริการชุมชนและสังคม 

1.1บริหารทัว่ไป 
2.1การศึกษา 
2.2 ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
กองสวสัดิการสังคม 
กองช่าง 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 
กองสวสัดิการสังคม 
กองช่าง 

4 การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1.เศรษฐกิจ 
2.บริการชุมชนและสังคม 

1.1  แผนงานการเกษตร 
2.1  เคหะและชุมชน 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 

5 การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 1.บริการชุมชนและสังคม 1.1 เคหะและชุมชน กองช่าง 
 

กองช่าง 
 



 
-๒๐ 

 
ท่ี ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบหลกั หน่วยงานสนบัสนุน 

6 การพฒันาดา้นสังคม 1.บริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานสาธารณสุข 
1.2แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.3แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน 
1.4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านกัปลดั 
กองสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดั 
 
ส านกัปลดั 
 
 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
กองสวสัดิการสังคม 
 
กองช่าง 

7 การพฒันาดา้นบริหารจดัการท่ีดี

และการพฒันาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร 

1.บริหารทัว่ไป 1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป ส านกัปลดั 
 

กองสวสัดิการสังคม 

รวม ๗ ยทุธศาสตร์     

 
 
 
 
 



     - ๒๕                                                                                     แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓ 
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(สายหมู่ 3  ไปหมู่ ๑๑)  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๓ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

- กว้าง ๗ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๓,๕๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๒ ลงหินคลุกถนนดิน          
 ( สายคุ้มบ้านเหล่าไปโคก
ป่าช้า) หมู่  3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง    ๕ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐  เมตร 

๓๒๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายไปหนอง
เหล็ก) หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๓ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง  ๑๔๐  เมตร 

๒๘๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๔ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมู่ 3-หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 7  เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง 130 เมตร 

500,000 
 

    ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๕ 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายรอบหมูบ่้านหมู ่9 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ใน
การคมนาคมอยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร หนา 
0.10 เมตร ระยะทาง 590 
เมตร 

100,000 
 

    ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๖ 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายแยกนานายประจักษ ์
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ใน
การคมนาคมอยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรระยะทาง 
๑,๐00 เมตร 

200,000 
 
 

    ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๗ 
 

เสริมสร้างถนนดิน   
(สายโสกแพง หมู่3 ไป
หนองหว้า หมู่ 11) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

- กว้าง ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ 
เมตรระยะทาง ๑,๕00 เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

    ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



-                                                                               
๒๖ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓ 
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๘ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายกลางหมูบ่้าน) หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๓ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

- กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง  ๖๐๐  เมตร 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๙ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายข้างบ้าน
นางสมบูรณ์)  หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๓  เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง 7๐ เมตร 

 ๑05,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

๑๐ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายคลองบึง
ช้าง) หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๔๘๐ เมตร 

 ๙๖๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

๑๑ ลงหินคลุกถนนดิน          
( สายหนองเหล็ก) หมู ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง    3 เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง 300  เมตร 

 61,000    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๒ 
 
 

 

ลงหินคลุกถนนดิน      
(สายรอบหนองจอก)     
หมู่  3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๖  เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง ๓,๖๐๐  เมตร 

 ๘๖๔,000 
(๖๑:
๘๖๔,000) 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายคลองบึง
ช้าง-หนองจอก )       
บ้านจอก หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา0.15 เมตร 
ระยะทาง 1๐๐ เมตร 
 

 
 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 
 

๑๔ ลงหินคลุกถนนดิน(สาย
โคกป่าช้าไปหนองอีแสง)  
บ้านจอก  หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 
 

๒๗          แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายคุ้มบ้านเหล่าไปโคกป่าชา้)
บ้านจอก หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
(ปี63 = 250 ม.               
ปี64= 250  ม.) 

 
 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 
 

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายกลางหมูบ่้าน)  บ้านจอก 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
(ปี63 = 2๐0 ม.               
ปี64= 2๐0  ม. 
ปี6๕= 2๐0  ม.) 

 
 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 
 

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายรอบหนองจอก )  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 

๑๘ ลงหินคลุกถนนดินสายหนองจอก 
หมู่  3  ไปเชื่อมต าบลศรีสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง 3๐๐ เมตร 

  ๖๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

-                                       
                              



- ๒๘                                                                           แบบ ผ ๐๒ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายศาลาประชาคมไปหนอง
เหล็ก) หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

-กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 1๘0 เมตร 

 
 

  ๓74,4๐๐  

 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๐ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก       
(สายจากหมู่บา้น ไปดอนปู่ตา) 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 

 
 

  50,000 
 

 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๑ ลงหินคลุกถนนดิน  ( สายโคกปา่
ช้าไปหนองซ า)  หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา 0.10 
เมตร ระยะทาง ๑,๗00 
เมตร 

 
 

  ๔๔0,000 
 

 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๒ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบริเวณบ้านนายสกล ไป
หนองจอก)   หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 250 เมตร 

    520,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายไปประปา) หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 50 ม. 

 
 
 

   130,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 

 
                                            
 
 



๒๙ 
                                                                                                                                                             แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

 
๒๔ ลงหินคลุกถนนดิน (สายบริเวณ

ป้อมยามดา้นทิศตะวันตก ไปหนอง
จอก) หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 460 
เมตร 

    138,000 
(๖๑:
๑๓๘,000) 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๕ ลงหินคลุกถนนดิน (สายบา้นจอก 
หมู่3 ไปบ้านหนองบัวรองอ าเภอ
พุทไธสง)  หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 
เมตร ระยะทาง   480 
เมตร 

    96,000 
(๖๑:
๙๖,000) 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายทิศเหนือวัด) หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-กวา้ง4 เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   1๕0 
เมตร 
 

    ๓12,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
                                                                                       แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท 

25๖๕ 
(บาท) 

๒๗ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายสี่แยกบ้านนายสุทัศน์ –
ถนนลาดยางพุทไธสง)  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๗  
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

- กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 
ระยะทาง ๑๘๕ เมตร 
-วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40  
เมตร  จ านวน  ๙  ท่อน 

       
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
๒๘ 

ก่อสร้างถนนคสล. 
(สายสวนเกษตรด้านทิศเหนือ)  
บ้านโศกกะฐิน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๗ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-ขนาดกว้าง ๔ เมตร  ยาว 250  
เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  

  
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบริเวณบ้านนางใย)  หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 4  เมตร หนา 0.15  เมตร 
ระยะทาง   150    เมตร 

  300,000 
(๖๑:๓๐๐,000) 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสวนเกษตร) หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

  1,200,000 
(๖๐:
๑,๒๐๐,000) 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนนดิน(สายบริเวณบา้น
นายประจวบหมู ่7 ไปบา้นหนอง
โก เทศบาลต าบลนาโพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร สูง 0.80 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

  360,000 
(๖๐:๓๖๐,000) 
 

 
 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

                                                                                
 



 
๓๑ 

 
                                                                                       แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท 

25๖๕ 
(บาท) 

๓๒ ก่อสร้างถนนคสล. 
(สายสวนเกษตรด้านทิศใต้)  บ้าน
โศกกะฐิน หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๗ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-ขนาดกว้าง ๔ เมตร  ยาว 77  
เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  

  
 
 
 

 
 

๑๕๗,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๓ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
(สายโศกหิน )หมู ่7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

-ถนนดิน กว้าง 4 เมตร สูง 1 เมตร 
ระยะทาง1,000 เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง 3เมตร หนา0.10
เมตรระยะทาง 1,000เมตร 

   165,000
(๖๒:
๑๖๕,000) 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๔ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายอิ่มสมบูรณ์)    
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม 

ขยายผิวจราจรกวา้ง ๒ เมตร หนา 
0.15  เมตร ระยะทาง   ๒๕๐    
เมตร 

   
 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

                  แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๓๕ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
(สายอิ่มสมบูรณ์ )  หมู ่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) 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหนองไผ่ใหญ่)  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4   เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง   150   เมตร 

   
 
 

312,000  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๗ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบริเวณบ้านนายประจวบ 
หมู่ ๗ ไปเทศบาลนาโพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา 0.15  
เมตร ระยะทาง   1,50๐    
เมตร 

  3,750,๐๐๐ 
 

 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
(สายหนองไผ่ใหญ่ )  หมู ่7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

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

  
 
 

  1,300,000 
(๖๒:
๑,๓๐๐,000) 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
                                                   

 



๓๓ 
                                    แบบ ผ ๐๒ 

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

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

๓๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหนองแก)  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง   3  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง  650    
เมตร 

   
 
 

 1,014,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านแม่สงกา)  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง 3   เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง  100    
เมตร 

   
 
 

 156,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพ่อสิงห์  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง   80   
เมตร 

   
 
 

 124,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๒ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
สายบริเวณบ้านนางอุดรหมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มีถนน
ที่เป็นมาตรฐานในการคมนาคม 

-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
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๓ 
 

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบริเวณบ้านนาย
ประจวบหมู่ ๗ ไปเทศบาลนาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๒ เมตร หนา 0.15  
เมตร ระยะทาง   ๑,๕๐๐    
เมตร 

    ๑,๕๐0,๐๐๐ 
(๖๔:
๑,๕๐๐,000) 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



๓๔ 
        แบบ ผ ๐๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

๔๔ ปรับปรุงถนน คสล.  
(สายหนองต่อหมู ่๘ไปอ าเภอ
พุทไธสง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๕ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๑๐๐   
เมตร 

๒๒0,000 
 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๕ ก่อสร้าง ถนน คสล.  
(สายหนองต่อไปหนองหญ้ารัง
กา) หมู ่8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๒๒๐   
เมตร 

 ๔๕0,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายหนองต่อ - พุทไธ
สง )    บ้านหนองต่อ หมู ่8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๕ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๕๐   
เมตร 

  ๑๓๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๗ 
 

ลงหินคลุกถนนดิน  (สายหนอง
ต่อ ไปหนองไผ่)  บ้านหนองต่อ
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง   4   เมตร   หนา 
0.10   เมตร ระยะทาง  
1,000  เมตร 

 
 

 200,000 
 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบริเวณบ้านนาย
ยวน)   บา้นหนองต่อ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  3 เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๑๒๐   
เมตร 

  180,000 
(๖๐:
๑๘๐,000 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



๓๕                                                                                 แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๔๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหนองต่อ หมู ่๘ ถึง
สายโสกกะฐิน หนองหญ้ารัง
กา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔ เมตร หนา0.1๕ 
เมตร ระยะทาง   ๒๐๐   เมตร 

 
 

 400,000 

 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๐ ลงหินคลุกถนนดิน( สายบอ่
ขยะ)  บ้านหนองต่อ หมู ่๘ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔   เมตร หนา0.1๐
เมตร ระยะทาง  ๖๐๐    เมตร 

 
 

 150,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๑ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้าน 
นางสีดา)  หมู ่๘ 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

ขยายกวา้งอีก๑ เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง   3๐๐   
เมตร 

 
 

  156,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายหนองต่อไปหนอง
ไผ)่  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔ เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๖๐๐   เมตร 

 
 

  ๑,๒48,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ 
8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ถนนดินกวา้ง ๔ เมตร สูง  1 
เมตร ระยะทาง ๔0 เมตร 
-ลงหินคลุก กวา้ง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร 
ระยะทาง ๔0 เมตร 

  
 

  ๖๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๔ ลงหินคลุกถนนดิน           
(สายทิศตะวันออกบา้นหนอง
หญ้ารังกา) หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ ได้มี
ถนนใชใ้นการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๕  เมตร  หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง  ๖๕๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

                                                                                                           



                       ๓๖                                                                                                                                             
  แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๕๕ ก่อสร้างถนนดิน  (สายหนอง
สาธารณะไปหน้าวัด) หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ ได้
มีถนนใชใ้นการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ถนนดินกวา้ง  ๖ เมตร สูง ๑ 
เมตร  ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๖ ลงหินคลุกถนนดิน           
 (สายบา้นหนองหญา้รังกา หมู่ที่ 
๙  ไปบ้านแวง อ.พุทไธสง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ ได้
มีถนนใชใ้นการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๖  เมตร  หนา ๐.๑๐  
เมตร ระยะทาง  ๑,๐๐๐  
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๗ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายบ้านางร าไพ) หมู ่๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๙ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๓  เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๕๐     เมตร 

๗๕,๐๐๐ 
 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๘ ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า (สาย
คูหนองหญ้ารังกา-หน้าวัด) หมู่ที่ 
๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ ได้
มีถนนใชใ้นการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ถนนดินกวา้ง  ๕ เมตร สูง ๑ 
เมตร  ระยะทาง ๑๗๐ เมตร 
-ลงหินคลุกกว้าง 4  เมตร 
หนา  ๐.๑๐  เมตร  ระยะทาง 
๑๗๐  เมตร 

  
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๕๙ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายบ้านหมวดอดุลย-์สามแยก
สวนนายทองพูน) หมู ่๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๙ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง   ๑๘๐     
เมตร 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๐ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายหนองน้ าสาธารณะ) หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๙ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๑๗๕     เมตร 

 
 
 

๓๙๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
๖๑ 

ก่อสร้างคสล.(สายหน้าวัด -       
คูหนองหญ้ารังกา) บา้นหนอง
หญ้ารังกา หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4    เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง  ๑๕๕   เมตร 

  ๓๑๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



                                                                                                                                
                                                                                                                        ๓๗                                                                                                                                          

  แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายปากทางเข้าคุ้มน้อย ) 
 บ้านหนองหญ้ารังกา   หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔   เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง   ๓๐    เมตร 

 
 

 ๖๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง         
(สายบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ 9 
ไปบ้านโนนลาน ต าบลศรีสว่าง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 7 เมตร   ระยะทาง 
1,000 เมตร 

  4,365,000 
(๖๐:
๔,๓๖๕,000) 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖๔ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คูหนองสาธารณะ  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 5  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๔00 เมตร 
( ป6ี4= ๔๐0  ม. 
ปี65= ๔๐0  ม.) 

 
 

  ๑,0๐๐,๐๐๐ 
 

๑,0๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
              แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท 

25๖๕  
(บาท 

๖๕ ลงหินคลุกถนนดิน (สายหนอง
หญ้ารังกาไปโนนตะคร้อ) หมู่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร หนา 0.๑๐ 
เมตร ระยะทาง 1,๖00 เมตร 

 
 

  ๕๕๐,๐๐๐ 
 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๖ ก่อสร้างถนนดิน (สายสี่แยก
หนองแสบงไปบ้านแวง) หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร  สูง 1 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

   300,000 
(๖๑:๓๐๐,000) 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๗ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายด้านทิศตะวันออก)  
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๕  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 50๐ เมตร 

 
 

   
 

๑,250,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านหนองหญ้ารัง
กา หมู ่9  ไปบ้านแวง อ.พุทไธ
สง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร   หนา 0.20 
เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร 

    9,900,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๖๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบริเวณ 
บ้านนางมัย)  หมู ่9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง   3  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 50 เมตร 

    78,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ( สายโนนตะคร้อ ) หมู ่
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9 ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15เมตร 
ระยะทาง 1๐๐ เมตร 

  
 

  ๓12,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



 
 ๓๙ 

 
 

              แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท 

25๖๕  
(บาท 

๗๑ ก่อสร้างถนนดิน (สายหนอง
กอก) หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร  สูง 1 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

๒๘๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๒ ลงหินคลุกถนนดิน (สายแยก
หนองกุงไปที่นานายล้อม) หมู ่
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา 0.๑๐ 
เมตร ระยะทาง 1,๒00 เมตร 

๒๘๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๓ ปรับปรุงถนนลงลูกรังสายแยก
นานายประจักรไปทางขวาง  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา 0.๑๐ 
เมตร ระยะทาง 1,๐00 เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๔ ลงหินคลุกถนนดิน (สายโนนโท่
โร่) หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา 0.๑๐ 
เมตร ระยะทาง 1,๒00 เมตร 

๒๘๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๕ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายบริเวณบ้านายบุญเลิศ) 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๙ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๒๐๐     เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๖ ก่อสร้างถนนดิน (สายหนองคู
ขาดไปหนองผีแปลง) หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร  สูง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทาง 1,๘00 เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



 
                                                                                                                   ๔๐                                                                                             แบบ ผ ๐1
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๗๗ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายหน้าบ้านนายเลิศไปบ้าน
นายพัชชา) หมู ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๑๐๐     เมตร 

 
 
 
 

๒๑๕,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๘ ลงหินคลุกถนนดิน     (สายนา
พ่อสอนไปนานายเล่ียม)  หมู่ 
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร  ระยะทาง ๕๕๐   เมตร 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๗๙ ลงหินคลุกถนนดิน     (สายนา
นายหันไปทางขวาง)  หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตรระยะทาง  ๕๕๐   เมตร 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๐ ก่อสร้างถนนดิน (สาย หนอง
แสบง พร้อมวางท่อ ) หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

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

 276,000 
(๖๑:
๒๗๖,000) 
 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๑ ก่อสร้าง ถนนดิน (สายโนนอี
บัว)  หมู่ 1๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่1๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร  สูง ๑    เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐     เมตร 

 
 

280,000 
(๖๒:
๒๘๐,000) 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายธัชชา -
บ้านนายอุทัย) บ้านหนองหวา้
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๑๔๐     เมตร 

 
 
 
 

 ๒๘๕,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



 
๔๑ 

 
 
                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ ๐๒
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

 

25๖๕  
(บาท 

๘๓ ก่อสร้างถนนคสล.(สายบริเวณ
บ้านนางพิมพา ไปหนองม่วง)
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200  เมตร 

  ๔๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๔ ก่อสร้างถนนดิน  (สาย หนอง
กุงไปหนองแต้)  หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง   5  เมตร สูง๑        
เมตร ระยะทาง  ๖00 เมตร 

 
 

 
 

150,000 
(๖๒:
๑๕๐,000) 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๕ ก่อสร้างถนน คสล.(สายบริเวณ
สวนนายโชคชัย) หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓  เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง ๘5  เมตร 

  ๑๓๐,๐00 
(๖๑:
๙๐,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายบ้านนางพิมพาไป
บ้านนายอุทัย)  หมุ ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร 

 
 

 ๒๖๐,๐๐๐ 
 

 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (สายสวนนายโชคชยั) 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๓  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร 

 
 

 ๒๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๘๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบา้นนายณรงค์ไป
หนองหว้า)  หมู ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๐ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๓  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

 
 

 ๑๕๐,๐๐๐  
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 



 
๔๒ 

 
                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๘๙ ลงหินคลุกถนนดิน(สายหนอง
กอกไปหนองแต้) หมู1่0 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕  เมตร หนา 0.20 
เมตร ระยะทาง 3๐๐  เมตร 

   126,000 
(๖๑:
๑๒๖,000) 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบา้นนางพิมพา ) หมู่ 
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔  เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร 

 
 

  ๒๔9,6๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบา้นนางเฉลียว)  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔ เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร 

 
 

  374,4๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๒ ลงหินคลุกถนนดิน      
(สายบริเวณบ้านนางเฉลียว ไป
หนองม่วง ) หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  4 เมตร หนา  0.10   
เมตร ระยะทาง  200   เมตร 

 
 

   40,000 
(๖๒:
๔๐,000) 
 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๓ ลงหินคลุกถนนดิน(สายรอบ
หนองคูขาดด้านทิศใต้) หมู่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร หนา  ๐.๑๐
เมตร ระยะทาง  ๕๐๐ เมตร 

   ๑๓๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบริเวณบ้านนาย
บรรพต )  หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 3  เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง  
๑4๐  เมตร 

    218,400 
(๖๒:
๒๑๐,000) 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



๔๓ 
 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านการท่องเที่ยว              แบบ ผ ๐๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๙๕ ก่อสร้างถนนดิน (สายสามแยกนา
พ่อเพ็ง ) หม ู๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร สูง ๑ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๓๐๐ เมตร 

    ๒๙๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๖ ก่อสร้างถนนดิน(สายนานางละไม
ไปนานายล้อม)  หม ู๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร สูง ๑ เมตร 
ระยะทาง  ๔๐๐ เมตร 

    ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๗ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายบริเวณบ้านนายคง  พลไธสง 
ไปที่ท าการอบต.นาโพธิ์) หมู ่๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

- กว้าง ๗ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๔๐๐  เมตร 

๑,๔๐๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๘ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายบริเวณบ้านแม่นวล) หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๔๘  เมตร 

๙๖,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๙๙ เสริมสร้างถนนดิน (สายหนองซ า ) 
หมู ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่1๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐
เมตร ระยะทาง  ๑,๘๐๐ 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø  
๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๑๘   
ท่อน  วางท่อคสล.Ø  ๐.๖๐  
เมตร  จ านวน  ๓๖  ท่อน 

๓๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๐ ลงหินคลุกถนนดิน   (สายหนองคู
ใหม่ไปหนองไผ่)  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๑๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  หนา 0.10       
เมตร ระยะทาง 500   
เมตร 

150,000 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 



                                                                                                                    
 

๔๔ 
 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว               แบบ ผ ๐๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๑๐๑ ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยก หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.๑5   เมตร ระยะทาง   
เมตร300  เมตร 

600,000 
(๖๐:
๖๐๐,000) 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๒ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บริเวณสวนนางแต๋วไปคลองอีสาน
เขียวพร้อมวางท่อ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่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) 
 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๓ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายลานค้าชุมชนไปรร.วัดท่าเรียบ) 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

- กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๙๕  เมตร 

 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๔ ก่อสร้างถนนคสล.  
(สายโรงน้ าดื่มไปที่ท าการอบต.นา
โพธิ์) หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ 
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม 

- กว้าง ๗ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตรระยะทาง ๑๓๐ เมตร 

 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๕ ก่อสร้างถนนดิน (สายบ้านพ่อรอด
ไปโนนกระยอม)  หมู ่๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

- กว้าง   ๕ เมตร สูง ๑ 
เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐     
เมตร 
-วางท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ 
เมตร ๓๐  ท่อน 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 



๔๕                                แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๑๐๖ ลงหินคลุกถนนดิน   (สายนา
แม่โน- บ้านนายรอด)  หมู่ที่  
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๑๑ ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

-ขนาดกว้าง ๓ เมตร   ยาว 
๔๐0  เมตร หนา ๐.๑๐  เมตร  

  
 
 

๘๕,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๗ ลงหินคลุกถนนดิน(สายสวนพอ่
เพชร-แนวเขตหนองบวัรอง) 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๔   เมตร  หนา 0.10       
เมตร ระยะทาง  ๑,๖๐๐ เมตร 

  ๔๑๐,๐๐๐  
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๐๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบา้นจอก หมู ่๓-
หนองหว้า  หมู๑่๑)  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๗  เมตร หนา0.15 
เมตร ระยะทาง   ๓๙๔   เมตร 

  ๑,๔๖๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

๑๐๙ ก่อสร้างถนนคสล.(สายโรงน้ า
หมู่ 11    -   ที่ท าการอบต.
นาโพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๗ เมตร  หนา0.1๕ 
เมตร ระยะทาง 75 เมตร 

 
 

 ๒75,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๐ ก่อสร้างถนนคสล.(สายบริเวณ
บ้านนายไสว) หมู ่11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร  หนา 0.1๕ 
เมตร ระยะทาง 10๐  เมตร 

 
 

 ๑๕0,000 
(๖๑:
๑๕๐,000) 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๑ ก่อสร้างถนนดิน(สายบริเวณ
บ้านนางรัตมนี )  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

  270,000 
(๖๒:
๒๗๐,000 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายสีแ่ยกร้านทรัพย์
ประเสริฐไปหนองหว้า)หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
๑๑๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายอุบลไป
หนองหว้า )หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง  ๔    เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  ๔๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



 
 

๔๖ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว              แบบ ผ ๐๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๑๑๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง ( สายจาก
สามแยกหนองกุง ไปหนองแร่)
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร  หนา  0.20  
เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร 

  540,000 
(๖๑:
๕๔๐,000) 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๕ ลงหินคลุกถนนดิน (สายโคกป่า
ช้า) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4    เมตร  หนา 0.10       
เมตร ระยะทาง  390  เมตร 

   ๑๕0,000 
 (๖๑:
๑๐๐,000) 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๖ ลงหินคลุกถนนดิน (สายบา้น
พ่อรอด ไป โนนกระยอม)    
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๔   เมตร  หนา 0.10       
เมตร ระยะทาง  ๑,๗๐๐ เมตร 

   ๔40,000 
 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๗ ลงหินคลุกถนนดิน  (สายสวน
พ่อเพชร-หนองซ า ) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๔  เมตร  หนา 
0.๑0 เมตร ระยะทาง ๑,๗00  
เมตร 

   ๔40,000 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๘ ลงหินคลุกถนนดิน  (สายนา
นายวุฒิชยัไปนานายสอน) หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๔  เมตร  หนา 
0.๑0 เมตร ระยะทาง ๓00  
เมตร 

   ๗๙,000 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๑๙ ลงหินคลุกถนนดิน (สายหนอง
หว้าไปหนองซ า )  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง ๔  เมตร  หนา 
0.๑0 เมตร ระยะทาง ๑,๐00  
เมตร 

   ๒๖๐,000 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ด้านการท่องเที่ยว                                                              ๔๗        แบบ ผ ๐๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท 

๑๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแยกนาแมโ่นไป
ถนนลาดยาง) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร  หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ระยะทาง  500 
เมตร 

    1,300,000 
(๖๑:
๖๗๕,000) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๒๑ ก่อสร้างถนนคสล.(สายบริเวณ
บ้านแม่พิมพ์ใจ ) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร  หนา 0.1๕ 
เมตร ระยะทาง 10๐  เมตร 

 
 

   ๒๐8,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๒๒ ลงหินคลุถนนดินก (สายหนอง
กุงไปโศกดู่ )  หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่11ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5  เมตร  หนา    0.๑0 
เมตร ระยะทาง 2,000  เมตร 

    840,000 
(๖๒:
๘๔๐,000) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

๑๒๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต 
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบล ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต 
อบต.นาโพธิ ์

500,000 
(๖๐:
๕๐๐,000) 
 

500,000 
(๖๑:
๕๐๐,000) 
 

500,000 
(๖๒:
๕๐๐,000) 

500,000 
 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

-๔๘ 
 แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   ด้านการท่องเที่ยว  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม 
๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๒๔ ขยายแนวเขตไฟฟา้รอบ
หมู่บ้าน  หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่3 มี
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 10 
ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 
 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,000) 
 

100,000 
(๖๒:
๑๐๐,000) 
 

100,000 100,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๒๕ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน
รอบหมู่บ้าน  หมู่
3/7/8/9/10/11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่
3/7/8/9/10/11 มีไฟฟา้
ส่องสว่าง ตามถนน 

  ติดต้ังไฟโคมส่องสว่าง  
จ านวน  70  จุด 

400,000 
(๖๐:
๔๐๐,000) 
 

400,000 
(๖๑:
๔๐๐,000) 
 

400,000 
(๖๒: 
๔๐๐,000) 
 

400,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๒๖ ขยายแนวเขตไฟฟา้ข้างถนน
สายบ้านนายประจวบ-  หนอง
โก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7 มี
ไฟฟ้าใช้ตามถนน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 13 
ต้น 

120,000 
(๖๐:
๑๒๐,000) 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๒๗ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่8 มี
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ 1  แห่ง 

300,000 
(๖๐:
๓๐๐,000) 
 

300,000 
(๖๑:
๓๐๐,000) 
 

300,000 
(๖๒:
๓๐๐,000) 
 

300,000 300,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

 



 
-๔๙ 

 แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   ด้านการท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑.๑ แผนงาน  เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๒๘ ขยายแนวเขตไฟฟา้ข้างถนน
ด้านทิศใต้ไปสวนเกษตร หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7 มี
ไฟฟ้าใช้ตามถนน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 13 
ต้น 

120,000 
(๖๐:
๑๒๐,000) 

120,000 
(๖๑:
๑๒๐,000) 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๒๙ ขยายแนวเขตไฟฟา้ข้างถนน
จากบริเวณบา้นอ.กมลไป
ถนนลาดยาง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่7 มี
ไฟฟ้าใช้ตามถนน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 13 
ต้น 

  120,000 120,000 120,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๓๐ ขยายแนวเขตไฟฟา้ เพื่อ
การเกษตร หมู ่8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่8 มี
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 10 
ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,000) 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๓๑ ขยายแนวเขตไฟฟา้ด้านทิศใต้  
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ มี
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 10 
ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000) 
 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,000) 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๓๒ ขยายแนวเขตไฟฟา้ หมู่ที ่9 เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9 มี
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 

เสาไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวน 10 
ต้น 

100,000 
(๖๐:
๑๐๐,000 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,000) 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๓๓ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๗ มี
ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ 1  แห่ง 

  300,000 
 

300,000 300,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้
ในหมู่บ้าน   

กองช่าง 

๑๓๔ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่๙ มี
ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดย
ใช้แผงโซล่าเซลล์ 1  แห่ง 

  300,000 
 

300,000 300,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้
ในหมู่บ้าน   

กองช่าง 



 
-๕๐ 

 แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหมายจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 

ประชาชนในต าบล จ านวน 
150 คน 

40,000 
(๖๐: 
40,000) 

 

40,000 
(๖1: 
40,000) 

 

40,000 
(๖2: 
40,000) 

 

40,000 
 

 

40,000 
 

 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร 

ส านักปลัดฯ 

2  จัดหาอุปกรณ์จราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนและ
ประชาชนเดินทางได้สะดวก 

จัดซื้ออุปกรณ์จราจร จ านวน 
6 หมู่บ้าน 

250,000 
(๖๐: 
250,000) 

 

250,000 
(๖๑: 
250,000) 

250,000 
(๖๒: 
250,000) 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

แต่ละหมู่บ้านมี
อุปกรณ์จราจร 

ส านักปลัดฯ 

3 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จัดป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
6 หมู่บ้าน 

45,000 
(๖๐: 

45,000) 

45,000 
(๖๑: 
45,000) 

 

5,000 
(๖๒: 
45,000) 

 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยไม่เกิด
อุบัติเหตุ  

ส านักปลัดฯ 

4 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จัดป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 6 หมู่บ้าน 

45,000 
(๖๐: 
45,000) 

 

45,000 
(๖๑: 
45,000) 

 

5,000 
(๖๒: 
45,000) 
 

 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยไม่เกิด
อุบัติเหตุ  

ส านักปลัดฯ 

5 ประกันภยัรถยนต ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัย
รถยนต์ใน อบต. 

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

๓0,000 
(๖๑: 
30,000) 

๓0,000 
(๖๒: 
30,000) 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

รถยนต์ที่ใช้ใน
ราชการของ อบต. มี
ประกันภยั 

ส านักปลัดฯ 



 
 

-๕๑ 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

๖ จัดหากระจกโค้งจราจร   เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุบน
ท้องถนน 

ติดต้ังกระจกส่องทางตามทาง
แยก  จ านวน  ๖  หมู่บา้น 

  ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ติดต้ังกระจกส่องทาง 
จ านวน  ๖  หมู่บา้น 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน   

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๕๒          แบบ ผ ๐๒ 
 

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

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 
ให้กับประชาชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพจ านวน  ๖ 
หมู่บ้าน 

๕0,000 
(๖๐: 
50,000) 
 

 

๕0,000 
(๖๑: 
50,000) 

   ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

2 อบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนต าบล 
นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนจ านวน  100  
คน 

50,000 
(๖๐: 
50,000) 

 

50,000 
(๖๑: 
50,000) 

 

50,000 
(๖๒: 
50,000) 

 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
การประกอบอาชพี 

กองสวัสดิการ
ฯ 

3 ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

เพื่อให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 

จ านวน  150  คน 50,000 
(๖๐: 
50,000) 
 

50,000 
(๖๑: 
50,000) 

50,000 
(๖๒: 
50,000) 

 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
การประกอบอาชพี 

กองสวัสดิการ
ฯ 

4 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
และน่าอยู่อยา่งยั่งยืน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   
6  หมู่บ้าน 

60,000 
(๖๐: 
60,000) 

 

60๐,000 
(๖๑: 
60,000) 

 

6๐0,000 
(๖๒:  
6๐0,000) 

 

6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีอาชพี  
สร้างรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัว 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 ส่งเสริมอาชีพนวดแผน
ไทย 

เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ประชาชน 

ประชาชนจ านวน 
60  คน 

200,000 
(๖๐: 
200,000) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีอาชพี มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมี
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน ๕๐  คน   ๑0,000 
 

๑0,000 ๑0,000 ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีอาชพี มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 



๕๓ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ อุดหนุนกลุ่มอาชพีอัดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย ์บ้านจอก หมู่ 
๓ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หมู ่๓  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๘ อุดหนุนกลุ่มอาชพี กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร บ้าน
โศกกะฐิน  หมู่ ๗ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพี กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร  หมู ่๗  
จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๙ อุดหนุนกลุ่มอาชพี กลุ่ม
เจียระไนพลอย 
บ้านหนองต่อ หมู่ ๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพี กลุ่ม
เจียระไนพลอย 
หมู่ ๘ จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๐ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม บา้น
หนองต่อ หมู่ ๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มปลกู
หม่อนเล้ียงไหม หมู่ ๘  
จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดกิาร
ฯ 

๑๑ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มตี
มีด  บ้านหนองต่อ  หมู่ ๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพี 
กลุ่มตีมีด   หมู่ ๘ 
จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๒ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม  บา้นหนองต่อ  
หมู่ ๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม   หมู่ ๘  จ านวน  ๑  
กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๓ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
สมุนไพรจินตนา  บา้น
หนองต่อ  หมู ่๘ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
สมุนไพรจินตนา    หมู่ ๘ 
จ านวน๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 



๕๔ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๔ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม หมู่ ๙ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม หมู่ ๙ 
จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๕ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม  บา้นหนองหว้า  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม   หมู่ ๑๐ จ านวน  ๑  
กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๖ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์ บ้าน
หนองหว้า  หมู ่๑๐ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์  หมู ่๑๐ 
จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๗ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม บ้านหนองหวา้  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มทอ
ผ้าไหม   หมู่ ๑๑ จ านวน  ๒  
กลุ่ม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

1๘ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
เล้ียงโค  บ้านจอก  หมู ่3 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มเลี้ยง
โค    หมู่ 3 จ านวน  ๑  
กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๙ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
เล้ียงโค  บ้านหนองต่อ  
หมู่ 8 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มเลี้ยง
โค   หมู ่8 จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 
 



๕๕ 
 

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

๒.๑แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
เล้ียงโค  บ้านหนองหญ้า
รังกา     หมู ่9 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มเลี้ยง
โค   หมู ่๙จ านวน  ๑  กลุ่ม 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๒๑ อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่ม
เล้ียงโค  บ้านหนองหว้า  
หมู่ 10 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีทุน
ในการประกอบอาชพี 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีกลุ่มเลี้ยง
โค   หมู ่10จ านวน  ๑  
กลุ่ม 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๖ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1   สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 

256๕ 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมการปรับปรุง

บ ารุงดินเพื่อการเกษตร 
เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 
 

300,000 
(๖๐: 
300,000) 

 

200,000 
(๖๑: 
300,000 

200,000 
(๖๒: ๒00,000 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนเกษตรกรมี
ความรู้ในการปรับปรุง
บ ารุงดินให้เหมาะแก่
การเกษตร 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวพันธ์ด ี

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมี
เมล็ดข้าวพันธ์ด ี มีความรู้
เกี่ยวกบัการปลกูข้าวแผนใหม ่

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

 
 

600,000 
(๖๑: 
600,000) 
 

๗0,000 
 

 

  ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
เมล็ดพันธ์ไว้ใช้เพียงพอ   
มีความรู้การปลูกข้าวแผน
ใหม่   

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลได้มี
อาชีพหลังฤดูท านา 

จ านวน 6 หมูบ่้าน 200,000 
(๖๐:          
๒00,000) 

200,000 
(๖๑:        
๒00,000) 

๒๐0,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
อาชีพหลังฤดูท านา 

ส านักปลัด 

 
- 
 



๕๗ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1   สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.2แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 

256๔ 
(บาท) 

 
4 โครงการส่งเสริมการ

ผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย ์

เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุย๋
หมักชีวภาพและน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ
ใช้เองได้ 

เกษตรกร  ๕๐๐  ราย   ๑๓๙,๒๐๐ ๑๓๙,๒๐๐ ๑๓๙,๒๐๐ ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
ผักปลอดสารพิษไว้บรโิภค 
และมีอาชีพหลังฤดูท านา 

ส านักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริมพันธ์
ผัก (จัดหาพันธุ์ผกั) 

เพื่อให้เกษตรกรมีพืชผักไว้บรโิภค
ในครัวเรือน 

จัดหาพันธ์ผักแก่
เกษตรกรจ านวน  150  
ราย 

50,000 
(๖๐: 
50,000) 

    ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
ผักปลอดสารพิษไว้บรโิภค 
และมีอาชีพหลังฤดูท านา 

ส านักปลัด 

๖ โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงปลาในบ่อดิน 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชพีและรายได้
แก่ครอบครัว 

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน
บ่อดินจ านวน   6   
หมู่บ้าน 

120,000 
(๖๐:  
๑๒0,000) 

120,000 
(๖๑:  
๑๒0,000) 

120,000 
(๖๒:  
๑๒0,000) 

120,000 
 

120,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
รายได้จาการขายปลาใน
บ่อดิน 

ส านักปลัด 

๗ โครงการน าร่องปลูกปุ๋ย
พืชสด  ปอเทือง  บ ารุง
ดิน   

เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์เหมาะแก่การเกษตร 

จ านวน  150  ราย  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
รายได้จาการขายปลาใน
บ่อดิน 

ส านักปลัด 

 
 



-๕๘ 
แบบ ผ ๐๒ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ ปลูกผักปลอดสารพษิ เพื่อให้เกษตรกรมีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน 

ปลูกผักปลอดสารพษิจ านวน  
150  ราย 

50,000 
(๖๐: 

50,000) 

50,000 
(๖๑: 

50,000) 

50,000 
(๖๒: 

50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
ผักปลอดสารพิษไว้บรโิภค  

ส านักปลัด 

๙ ผลิตปุ๋ยพืชสดและปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและลด
ต้นทุนการผลิตในการเกษตร 

เกษตรกรจ านวน   6   
หมู่บ้าน 

100,000 
(๖๐: 
100,000) 

100,000 
(๖๑: 
100,000) 

100,000 
(๖๒: 
100,000) 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชน ใช้ปุย๋พืชสด
และปุ๋ยอินทรยี์ใน
การเกษตร 

ส านักปลัด 

๑๐ ส่งเสริมการปลูกพืช
ฤดูแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
หลังจากการว่างงาน 

ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  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 
 

60,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีรายได้จากการ
ว่างงาน 

ส านักปลัด 

๑๑ ฝึกอบรมพัฒนาด้าน
การเกษตร เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตาม
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตร 

ฝึกอบรมเกษตรกร 100 คน 250,000 
(๖๐: 
250,000) 

250,000 
(๖๑: 
250,000) 

250,000 
(๖๒: 
250,000) 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตร 

ส านักปลัด 

1๒ โครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิต   เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เกษตรกรได้น าแนวทาง
ตามพระราชด าริมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

เกษตรกร 60  คน 50,000 
(๖๐: 

50,000) 

50,000 
(๖๑: 
50,000) 

50,000 
(๖๒: 

50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนได้เรียนรู้และน า
หลักหลักปรัชญา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
พระราชด าริมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

 
 



-๕๙ 
แบบ ผ ๐๒ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๓ อนุรักษ์พันธป์ลา
แหล่งน้ าสาธารณะ 
ของชุมชนความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตย์
น้ า 
แก่ประชาชนในพื้นที ่

ปล่อยพันธ์ปลา 6 หมูบ่้าน 30,000 
(๖๐: 

30,000) 

30,000 
(๖1: 
30,000) 

30,000 
(๖๒: 

30,000) 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนได้เพาะเลี้ยง
สัตย์น้ าเพื่อเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

๑๔ ธนาคารน้ าใต้ดิน  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
๒.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม 

จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ปัญหาภยัแล้งและน้ าท่วม
ได้รับการแก้ไข 

ส านักปลัด 

1๕ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท านาหว่าน   การใช้
ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ย
อินทรีย ์

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
พืชสดบ ารุงดิน 

จัดอบรมเกษตรกร 6 หมู่บ้าน 40,000 
(๖๐: 

40,000) 

40,000 
(๖๑: 

40,000) 

40,000 
(๖๒: 

40,000) 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
พืชสดบ ารุงดิน 

ส านักปลัด 

1๖ อนุรักษ์และขยาย
พันธ์พืชสมุนไพร 

เพื่อเป็นการเรียนรู้ อนุรักษ์พืช
สมุนไพร 

ประชาชน 6 หมู่บ้าน 20,000 
(๖๐: 

20,000) 
 

20,000 
(๖๑: 

20,000) 

20,000 
(๖๒: 

20,000) 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ประชาชนมีการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร 

ส านักปลัด 

๑๗ อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรต าบลนา
โพธิ ์
 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต าบล
นาโพธิ ์

อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ต าบลนาโพธิ ์
 ๑ ครั้ง 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละของประชาชน
วัยท างานทีว่่างงาน 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรต าบลนา
โพธิ์มีงบประมาณ
ด าเนินการด้านการเกษตร 

ส านักปลัด 

 



-๖๐ 
แบบ ผ ๐๒ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว   
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 1 ครั้ง  

50,000 
(๖๐: 

50,000) 
 

50,000 
(๖๑: 

50,000) 
 

๑๐,000 
(๖๒: 

50,000) 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

บุคลากรของ อบต.นา
โพธิ์  ประชาชนได้ถวาย
ความจงรักภัคดีต่อพระ
บาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

 ส านักปลัด 

๒ 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี  เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมล
ลักษณ  พระบรมราชินี   
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชร
สุธาพิมลลักษณ  
 พระบรมราชินี   
  1 ครั้ง  

  ๑0,000 
(๖๒: 

50,000) 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

บุคลากรของ อบต.นา
โพธิ์  ประชาชนได้ถวาย
ความจงรักภัคดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์  พระบรมราชินี   
 

 ส านักปลัด 

๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าศิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า ศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าศิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ๑  ครั้ง 

50,000 
(๖๐: 

50,000) 
 

50,000 
(๖๑: 

50,000) 
 

๑0,000 
(๖๒: 

50,000) 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

บุคลากรของ อบต.นา
โพธิ์  ประชาชนได้ถวาย
ความจงรักภัคดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริ
กิติพ์ระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  

 ส านักปลัด 

 



-๖๑ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ ์
 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมให้
คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง อบต.นาโพธิ ์ได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

คณะผู้บริหาร  สมาชกิ
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง จ านวน 50 คน 

 

30,000 
(๖๐: 

30,000) 
 

30,000 
(๖๑: 

30,000) 
 

๑๐,000 
(๖๒: 

30,000) 
 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ได้
น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 

๕ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
และการจัดงานรัฐพธิ ี

อุดหนุนงบประมาณจัดกจิกรรม
เฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธี 

อุดหนุนงบประมาณที่
ท าการปกครอง
อ าเภอนาโพธิ์ 1  ครั้ง 

30,000 
(๖๐: 

 ๑0,000) 
 

30,000 
(๖๑: 
๓๐,๐๐๐) 

๒0,000 
(๖๒: 
๓๐,๐๐๐) 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติและ
การจัดงานรัฐพิธีประจ าป ี

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๖๒ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 

256๕ 
     (บาท) 

 
1 จัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในต าบล

รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน  6  หมู่บา้น
และอบต. 

50,000 
(๖๐: 

50,000) 
 

50,000 
(๖๑:  

๕0,000) 
 

50,000 
(๖๒:  

๕0,000) 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ได้ 
รับข่าวสารที่ทันสมยั 

ประชาชนในต าบล
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

2 ปรับปรุงหอกระจายขา่วใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 6 หมู่บา้น 

300,000 
(๖๐: 
300,000) 

 

300,000 
(๖๑: 
300,000) 

 

300,000 
(๖๒: 
300,000) 

 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ได้ 
รับข่าวสารที่ทันสมยั 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่างๆ อยา่ง
สม่ าเสมอและทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณีย
กิจของสถาบันพระมหากษัตริย ์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไปได้เรียนรู้ 

ศูนย์เรียนรู้1   แห่ง 200,000 
(๖๐:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๑:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๒:  
๒00,000) 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่ได้ 
รับข่าวสารที่ทันสมยั 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไปได้ 
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กองการศึกษา 

 
 
                                                                                    - 

 



 
-๖๓ 

แบบ ผ ๐๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๑...สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
    (บาท) 

4 สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและกิจการ
ของโรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในเขต
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

200,000 
(๖๐:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๑:  
๒00,000) 

 

200,000 
(๖๒:  
๒00,000) 

 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กนักเรียนมี
ศักยภาพด้าน
การศึกษามาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๕ ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่ด ี โรงเรียน/ศูนย์เด็กใน
เขต อบต. 

700,000 
(๖๐:  
๕๕๐,000) 

 

๘00,000 
(๖๑:  
๗๐๐,000) 

800,000 
(๖๒:  
๘๐๐,000) 

8๐0,000 
 

8๐0,000 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

 
 



-๖๔ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก  จ านวน  2   
คน 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,000) 

 

20,000 
(๖๑: 
๒๐,000) 
 

20,000 
(๖๒: 
๒๐,000) 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ 

กองการศึกษา 

๗ มอบแฟ้มผลงาน เพื่อให้เด็กมีความภาคถูมิใจต่อ
การศึกษาเล่าเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์เด็ก
เล็ก  

10,000 
(๖๐: 
๑๐,000) 

 

10,000 
(๖๑: 
๑๐,000) 

 

10,000 
(๖๒: 
๑๐,000) 

 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กมีความภาคถูมิใจ
ต่อการศึกษาเล่าเรียน 

กองการศึกษา 

๘ 
 

งานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
สร้างความสนุกสนาน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 
และศูนย์เด็กเล็กใน

เขต อบต. 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กมีทักษะและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

๙ ส่งเสริมทักษะและ
ความสามารถให้เด็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก การมีสมาธ ิ
สติปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 
(๖๐: 

๑๐,000) 

10,000 
(๖๑: 

๑๐,000) 

10,000 
(๖๒: 
๑๐,000) 

10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กเกิดทักษะ มี
สมาธิ มีสติปัญญา รู้
รักศิลปวัฒนธรรม
ไทย   

กองการศึกษา 

1๐ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น เพื่อพบปะเยีย่มเยือนผูป้กครอง
เด็ก 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานน าไป
พัฒนาเด็ก 

เยี่ยมเยือนผู้ปกครอง
เด็กจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน   

5,000 
(๖๐: ๕,000) 

5,000 
(๖๑: 
๕,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
น าไปพัฒนาเด็ก 

กองการศึกษา 

 



 
๖๕                                                                                      แบบ ผ ๐๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑. สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 

256๕ 
(บาท) 

 
1๑ เยาวชนร่วมสร้างชุมชนให้นา่

อยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
เพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นโดยเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
จ านวน 50   คน 

20,000 
(๖๐: 

๒๐,000) 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๑๒ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อให้เด็กรู้เรื่องผักที่หาง่ายใกล้
ตัว 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 
(๖๐: 

๑๐,000) 

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กนักเรียนศพด.รู้เร่ือง
ผักมากขึ้น 

กองการศึกษา 

1๓ จัดหาวัสดุส่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดหาจัดหาวัสดุส่ือการเรียน
การสอนที่ใช้ในการจัดประสบกา
รณเรียนรู้ 

วัสดุส่ือการเรียนการ
สอนที่ใช้ในการจัด

ประสบการณเรียนรู้ 

90,000 
(๖๐: 

๙๐,000) 

90,000 
(๖๑: 

๙๐,000) 

90,000 
(๖๒: 

๙๐,000) 

90,000 
 

90,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศพด.วัสดุส่ือการเรียน
การสอนที่ใช้ในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

กองการศึกษา 

1๔ อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนและเยาวชน  ประจ าป ี

-เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลกัค า
สอนของพระพุทธศาสนา น าค า
สอนมาใช้ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

อบรมนักเรียนและ
เยาวชนในขต อบต.
นาโพธิ ์

60,000 
(๖๐: 
๖๐,000) 

60,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

-เยาวชนได้ศึกษาหลัก
ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา น าค า
สอนมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
-ให้เยาวชนได้ท าความดี 
ไม่มีอบายมุข 

กองการศึกษา 

 



 
 

               
          ๖๖                                                                                       -แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..๑.. สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
(๖๐: ๕,000 

5,000 
(๖๑: ๕,000) 

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

ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา 

๑๖ อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนในเขต อบต. 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

กองการศึกษา 

๑๗ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุดหนุน โรงเรียนวัดท่าเรียบ 
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู ้

 นักเรียน โรงเรียนวัด
ท่าเรียบ 

30,000 
(๖๐:
๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๑:
๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๒:
๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุดหนุน โรงเรียนวัดบุปผาราม 
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู ้

 นักเรียน โรงเรียนวัด 
บุปผาราม 

20,000 
(๖๐:
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๑:
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๒๐:
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 



 
 

-๖๗        -แบบ ผ ๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๑... สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๙ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุดหนุน โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู ้

 นักเรียน โรงเรียน
บ้านโศกกะฐิน 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
(๖๐:
๒๐,๐๐๐) 

 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 

 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์    

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์มหี้องน้ าส าหรับครูศูนย์ฯ
อย่างเพียงพอ  มีมาตรฐาน  ถกู
สุขลักษณะ 

ห้องน้ าชาย  ๑  หอ้ง  
ห้องน้ าหญิง  ๑  ห้อง 
 

 ๙๐,๐๐๐    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีห้องน้ าครู
เพียงพอ  มีมาตรฐาน  
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุง   ภูมิทัศน ์ 
ท าสวนหย่อมพร้อมสร้างเสาธง
ชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ ์   

เพื่อปรับปรุง   ภูมิทัศน์               
ท าสวนหย่อมพร้อมสร้างเสาธง
ชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ์    

ขนาดเสาธงสูง  ๕  
เมตร พร้อมฐานเสา 
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์
ไม่น้อยกวา่  ๔๐๐  
ตร.ม.   
 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์ มี        
สวนหย่อม  เสาธงชาติ 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  เครื่องเล่น  
พร้อมหลังคากันแดด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ์

เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา  เครื่องเล่น  พร้อม
หลังคากันแดด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโพธิ ์

ปรับพื้นสนามพร้อมที่
กั้นทรายพัง ซ่อมแซม
และทาสีเครื่องเล่น
ใหม่ สร้างหลังคากัน
แดด 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 



-๖๘        -แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างศาลาพักผอ่น
ส าหรับผู้ปกครอง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์มีศาลาพกัผ่อนส าหรับ
ผู้ปกครอง 

ทางด้านทิศเหนือ
นอกรั้วศูนย์ฯ  ขนาด
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  
๖ เมตร   สูง  ๒.๕๐  
เมตร  ยกพื้นสูง  
๐.๑๕  เมตร  
ด้านหลังมีบอร์ด
ส าหรับติดประกาศ 
ด้านข้างมีเก้าอีแ้ถวสี่
ที่นั่ง  ๒  ชุด  
 

  ๗๐,๐๐๐   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีศาลา
พักผ่อนส าหรับ
ผู้ปกครอง 

กองช่าง 

๒๔ ต่อเติมโรงอาหาร  หลังคากัน
สาดพร้อมหลังคาบริเวณซัก
ล้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ ์

เพื่อต่อเติมโรงอาหาร  หลังคากัน
สาดพร้อมหลังคาบริเวณซักล้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ์

ต่อเติมโรงอาหารทาง
ทิศเหนือ  หลังคากัน
สาดทางทิศตะวันตก 
และหลังคาพร้อมเท
พื้นบริเวณซักล้างทิศ
ใต้ห้องตรัว  พื้นที ่ 
๑,๕๐๐  เมตร 

  ๑๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีอาคาร
สถานีที่ที่พร้อมและ
เหมาะสมในการ
ด าเนินงานกิจการของ
ศูนย์ฯ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการเพียวเลิฟ (Pure  
Love)        “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา  พัฒนาสังคม 

เพื่อให้ความรู“้รักบริสุทธิ์  หยุด
ปัญหา  พัฒนาสังคมแก่เยาวชน
ในเขตพื้นที่ 

อบรมเยาวชนจ านวน  
๑๐๐  คน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐  ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เยาวชนมีความรู้  
สามารถป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

กองการศึกษา 

๒๖ โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การไหว้น้ าขั้นพื้นฐานเพื่อ
ป้องกันการจมน้ าแก่นกัเรียน 

เพื่อเพิ่มทักษะการไหว้น้ าขั้น
พื้นฐานเพื่อป้องกันการจมน้ าแก่
นักเรียน 

อบรมนักเรียนจ านวน  
๑๐๐  คน 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

นักเรียนมีทักษะการไหว้
น้ าขั้นพื้นฐานเพื่อ
ป้องกันการจมน้ า 

กองการศึกษา 



 
๖๙         -แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.2   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ประจ าป ี

-เพื่อให้เด็กปฐมวยัได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถว้น 
-เพื่อให้เด็กปฐมวยัมีสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุการศึกษา 
-เพื่อให้เด็กปฐมวยัมีหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
นาโพธิ ์
 

๕๘๓,๐๐๐ 
 

๕๘๓,๐๐๐ 
 

๕๘๓,๐๐๐ ๕๘๓,๐๐๐ ๕๘๓,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

-เด็กปฐมวัยได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหารครบถว้น 
-เด็กปฐมวัยมีสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา 
-เพื่อให้เด็กปฐมวยัมี
หนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน 

กองการศึกษา 

๒๘ โครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต .นาโพธิ ์

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมการออก
ก าลังกายแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์

จัดแข่งกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ ์

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.นาโพธิ์มี
กิจกรรมการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

๒๙ โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ  กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กาย และอนุรกัษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น  สมาชิ
สภาอบต. และ
ประชาชนทั่วไป 
รวม ๑๐๐  คน 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น  สมาชิ
สภาอบต. และ
ประชาชนทั่วไป การ
ออกก าลังกาย และ
อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 



-๗๐ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 
1 แข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัด

บุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประจ าป ี 

อุดหนุนงบประมาณอ าเภอนา
โพธิ์การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
อ าเภอนาโพธิ์แข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ
ราชฯประจ าป ี

5,000 
(๖๐:
๕,๐๐๐) 

 
 

    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีงบประมาณในการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ 

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) 

สนับสนุนงบประมาณส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย ์

สนับสนุนงบประมาณ
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์1  ครั้ง 

๕,๐๐๐ 
(๖๐:
๕,๐๐๐) 
 

    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มี งบประมาณในการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ 

กองการศึกษาฯ 

๓ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น
ส าหรับเด็ก 

เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัย 

อุปกรณ์เครื่องเล่น
ส าหรับเด็กให้กับทกุ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

80,000 
(๖๐: 

๘๐,000) 

80,000 
(๖๑: 

๘๐,000) 

80,000 
(๖๒: 

๘๐,000) 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเล่นมาตรฐาน
และทันสมัย 

กองการศึกษา 

๔ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
เยาวชน ประชาชน 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

เยาวชนและ
ประชาชน  จ านวน  
6  หมู่บา้น 

80,000 
(๖๐: 

๘๐,000) 

80,000 
(๖๑: 

๘๐,000) 

80,000 
(๖๒: 

๘๐,000) 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 



 
-๗๑ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑    สงัคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                      
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

 

256๕ 
(บาท) 

 

๕ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
หมู่ 3,7,8,9,10,11 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

กว้าง  12 เมตร  ยาว 
24 เมตร 
หนา  0.10   เมตร 
 

300,000 
(๖๐: 
๓๐๐,000) 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

๖ ซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย 
หมู่บ้าน หมู่ 3,7,8,9,10,11 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน  6  
หมู่บ้าน 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

๗ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อ
สร้างความปรองดอง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายและหา่งใกลยา
เสพติด 

เยาวชน ประชาชน  
จ านวน  6  หมู่บา้น 

280,000 
(๖๐: 
๒๘๐,000) 

280,000 
(๖๑: 
๒๘๐,000) 

๒๘๐,000 
(๖๒: 
๒๘๐,000) 

 

280,000 
 

280,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เยาวชน  ประชาชน   
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

๘ ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ออกก าลังกายกติกาการเล่น
นันทนาการ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนจ านวน 6 

หมู่บ้าน 

50,000 
(๖๐: 
๕๐,000) 

50,000 
(๖๑: 

๕๐,000) 

50,000 
(๖๒: 

๕๐,000) 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็ก   เยาวชน  
ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา 

- 
 
 



๗๒ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑    สงัคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                          .                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ ปญัญาท้องถิ่น
และวันส าคัญต่างๆ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สบืสาน
ประเพณี วัฒนธรรม วันส าคัญ
ทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 

อนุรักษ์สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม วันส าคัญ
ทางศาสนาและวัน

ส าคัญต่างๆ 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,000) 

200,000 
(๖๑: 
๒๐๐,000) 

   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
และวันส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

๑๐ จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา ๑ ครั้ง 

30,000 
(๖๐: 

๓๐,000) 

30,000 
(๖๑: 

๓๐,000) 

30,000 
(๖๒: 

๓๐,000) 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๑๑ ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดประเพณีบุญบ้องไฟ 
๑ ครั้ง 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,000) 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๑๒ งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจ าป ี 

สนับสนุนงบประมาณที่ท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย ์

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 1  ครั้ง 

10,000 
(๖๐:

๑๐,๐๐๐) 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 
 

  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีงบประมาณในการจัดงาน 
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจ าปีของจังหวัดบุรีรัมย ์

กองการศึกษา
ฯ 

๑๓ จัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวนาโพธิ ์

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองอ าเภอ
นาโพธิ ์ ๑  ครั้ง 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวนาโพธิ ์

กองการศึกษา
ฯ 

๑๔ จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
และส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ์  

สนับสนุนงบประมาณที่ท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบรานให้คงอยู่แลสืบ
สานถึงอนุชนรุ่นหลัง 

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 1  ครั้ง 

  10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบรานให้คงอยู่แล
สืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา
ฯ 



 
-๗๓ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๑  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                           
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.4แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์    เพื่อรักษาสืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่ 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์  

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖1: 
๑๐๐,000) 

100,000 
(๖๒: 
๑๐๐,000) 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนรักษาสบื
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๒  บ้านเมืองนา่อยู่  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.5แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 

1 
 
 

ก่อสร้างรั้วจากประตูทางเข้า
ส านักงานเรียบคลองด้านหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ ์

เพื่อให้เด็กและบุคคลทั่วไปมี
ความปลอดภยั 

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

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กและบุคคลทั่วไปมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างห้องน้ า/หอ้งส้วม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีห้องน้ าที่มี
มาตรฐาน  ถกูสุขลักษณะ 

ห้องน้ าขนาด 2.50x4
เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด 

80,000 
(๖๐: 
๘๐,000) 

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์มีห้องน้ าครู
ที่มีมาตรฐาน  ถกู
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์
พร้อมหลังคากันแดด 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ์พร้อมหลังคากัน
แดดตามแบบอบต.
ก าหนด 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบอบต.
ก าหนดจ านวน   1แห่ง 

1,๕00,000 
(๖๐: 
๑,๕๐๐,000) 

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้าง
เสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อปรับปรุงสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ ์
 

เสาธงสูง 5 เมตร พร้อม
ฐานเสาตามแบบอบต.
ก าหนด 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



 
๗๕ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                         
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน 
 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ ๗๑ ป ี

ปลูกต้นไม้   300 
ต้น/ปี 

 
 
 

20,000 
(๖๐: 
๒๐,000) 

20,000
(๖๑: 
๒๐,000) 

 

20,000 
(๖๒: 
๒๐,000) 

20,000 20,000 จ านวนหมูบ่้านที ่
ร่วมปลูกไม้ยืนต้น 

พื้นที่ป่าไม้มีมากขึ้น 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

2 ประชาอาสาปลูกปา่   
พรรษามหาราชินีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ 

-เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ 
-เพือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้ปลูกต้นไม้รักษา
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

ปลูกต้นไม้   
1,700     ต้น 

50,000 
(๖๐: 
๕๐,000) 

50,000
(๖๑: 
๕๐,000) 

 

50,000 
(๖๒: 
๕๐,000) 

50,000 50,000 จ านวนหมูบ่้านที่ร่วม
ปลูกไม้ยืนต้น 

ประชาชนมีถนนร่มรื่น  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

๓ รณรงค์ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้แหล่งน้ า
สาธารณะใช้การได้ดีอยู่เสมอ
ก าจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลใน
น้ า 

ก าจัดผักตบชวา 
3  แห่ง 

30,000 
(๖๐: 

๓๐,000) 

30,000
(๖๑: 
๓๐,000) 

 

 

30,000 
(๖๒: 
๓๐,000) 

30,000 30,000 แหล่งน้ า 3แหล่ง แหล่งน้ าสาธารณะมีสภาพ
สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

ส านักปลัด 



 
 

-๗๖ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...  ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                        .                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 คลองสวย น้ าใส นาโพธิ์มีสุข เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ ปรับปรุงแหล่งน้ า 
สาธารณะหมู่บา้น 

60,000 
(๖๐: 

๖๐,000) 

60,000 
(๖๑: 

๖๐,000) 

60,000 
(๖๒: 

๖๐,000) 

60,000 
 

60,000 
 

6 หมู่บา้น ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการน้ าเสีย
อย่างครบวงจร 

ส านักปลัด 

5 
 
 
 

ลดขยะ ลดภาระของ
ชาวบ้านนาโพธิ ์
 
 

 เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะและ
การอนุรักษแ์หล่งน้ า 

เยาวชนจ านวน 100   
คน 
 
 

60,000 
(๖๐: 

๖๐,000) 

60,000 
(๖๑: 

๖๐,000) 

60,000 
(๖๒: 

๖๐,000) 

60,000 
 

60,000 
 

เยาวชน 100 คน เกิดการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะและการอนุรกัษ์แหล่ง
น้ า 

ส านักปลัด 

6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาทางชีวภาพ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขต๗๐ คน ๒0,000 
(๖๐: 

๒๐,000) 

๒0,000 
(๖๑: 

๒๐,000) 
 

๒0,000 
(๖๒: 

๒๐,000) 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ประชาชนในเขต๗๐ 
คน 

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การดูแลรักษาฟื้นฟ ู

ส านักปลัด 

๗ พัฒนาหมู่บ้านสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีบา้นเรือน
ชุมชนที่สะอาด          
ถูกสุขลักษณะ 

หมู่บ้านสะอาด 
6  หมู่บา้น 

60000 
(๖๐: 

๖๐,000) 
 
 

    6 หมู่บา้น ประชาชนมีบ้านเรือน
ชุมชนที่สะอาด          
ถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลัด 



 
๗๗- 

 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ ธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกตอ้งและสามารถน า
กลับมาใช้ใด้ใหม่ 

ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกตอ้ง  จ านวน6  
หมู่บ้าน 

60000 
(๖๐: 

๖๐,000) 
 

60000 
(๖๑: 

๖๐,000) 
 

60000 60000 60000 ร้อยละครัวเรือนที่
มีการก าจัดขยะ
อย่างถูกสุขอนามยั 

ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกตอ้งและ
สามารถน ากลบัมาใช้
ใด้ใหม่ 

ส านักปลัด 

๙ นาโพธิ์สะอาดชุมชนนา่อยู ่ เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาด  
น่าอยู ่ เป็นระเบียบ 
 

       ๖  หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐     ๖  หมู่บ้าน ชุมชนมีความสะอาด    
น่าอยู ่ เป็นระเบียบ 

ส านักปลัด 

๑๐ 
 

โครงการอบต.ร่วมใจคัดแยก
ขยะอันตราย 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้คัดแยกขยะอันตราย 

ถังขยะอันตรายจ านวน  7  
ถัง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 6 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ได้
คัดแยกขยะอันตราย 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะทุกหมูบ่้าน 
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้พัฒนาความรูก้าร
จัดการขยะแก่คณะกรรมการ
กองทุนธนาคารขยะ 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน   1๕0  คน 

 ๓๕๐,๐๐๐    จ านวน   1๕0  
คน 

คณะกรรมการ
กองทุนธนาคารขยะ
ได้พัฒนาความรู้การ
จัดการขยะในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 

 



-๗๘ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างร่องระบายน้ า (สาย
หน้าโรงสีไปบ้านนายศิลป์ )หมู่ 
3  

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  1,๒๐0 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั  

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า (สายไป
คลองบึงช้าง) หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว๑๓๕  เมตร   
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

๑๕0,000 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ า (สาย
บริเวณบ้านนางบุญมี) หมู ่7 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว 600  เมตร 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

๖๐0,000 
 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างท่อระบายน้ า (สาย
จากบริเวณส่ีแยกหมูบ่้าน-
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน) หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว ๓๕๐  เมตร   
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

๓๕0,000 
(๖๐: ๔๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๕ วางท่อระบายน้ า (สายบริเวณ
ศาลาหมู่บ้าน- บ้านนาง
กุหลาบ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว 600  เมตร 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

 
 

 ๖๐0,000 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๖ วางท่อระบายน้ า 
 (สายอูอ่านนท ์)  หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  ๑๗     เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั  

  ๒0,000 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 



 
 

-๗๙ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...   ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                        
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ วางท่อระบายน้ า  หมู ่ 7 (สาย
บริเวณบ้านนายเกยีงชุน) 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

  ยาว 600  เมตร 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

 
 

  ๖๐0,000 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๘ วางท่อระบายน้ า 
 (สายโรงเรียนโศกกะฐินไป
หนองฝาย )  หมู ่๗ 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว  ๑๐๐  เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั  

    ๒0๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ า(สาย
บริเวณบ้านนางนิตยา)หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

ยาว 350   เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก   

350,000 
(๖๐: 
๓๕๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
๘๐ 

 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...    ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                       
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ า (สาย
บริเวณหน้าบ้านนายยวนไปที่
ท าการผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๘)  หมู่ 
๘ 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ร่องระบายน้ าขนาด     
ยาว   ๒๑๐  เมตร  
พร้อมบ่อพกั 

 ๔๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 
 

๑๑ วางท่อระบายน้ า  (สายบริเวณ
บ้านนางสงกรานต์ )  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว  100 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๓0 
เมตร  พร้อมบ่อพกั   

 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๑๒ วางท่อระบายน้ า  (สายบริเวณ
บ้านนายพรมเดช )  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว  ๒๕๐ เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั   

 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๑๓ วางท่อระบายน้ า (สายบริเวณ
บ้านนางชนุชพร-หนองต่อ) หมู ่
๘ 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว ๔๐๐ เมตร   
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั 

 
 

  ๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๑๔ วางท่อระบายน้ า  (สายบริเวณ
บ้านนางบัวล ี)  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว  100 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพกั   

    ๑๐๐,๐๐๐ 
(๖๒: 

๑๐๐,000
) 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 



 
-๘๑ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ วางท่อระบายน้ า หมู่ 8 (สาย
หมู่บ้านเช่ือมหนองต่อ) 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว   300   เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 เมตร  พร้อมบอ่
พัก       

    300,000 
(๖๐: 
๓๐๐,000) 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๑๖ วางท่อระบายน้ า (สายบ้าน
ร้อยต ารวจอดุลย์)  หมู ่9  

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว 64 เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๓0 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

 
 

 90,000 
 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๑๗  ท าตะแกรงปิดรางระบายน้ า 
หมู่ 9 

ท าตะแกรงปิดรางระบายน้ า
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

กว้าง 0.45 เมตร ยาว 
512 เมตร 

   200,000 
(๖๑: 
๒๐๐,000) 

 ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณบ้านนายสนั่นไปหนอง
หว้า) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว  ๒๐๐เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๒: 
๒๐๐,000) 

  ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

 



 
-๘๒ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 

 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๙ ก่อสร้างท่อระบายน้ าสายหนา้
วัดท่าเรียบ  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว    100  เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง   
0.40 เมตร  พร้อมบอ่
พัก          

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไป
บ้านนางพิมพา หมู ่10  

ประชาชนมีร่องระบายน้ าใช ้ กว้าง  0.50  เมตร  
ยาว 300  เมตร  หนา  
0.10  เมตร 

160,000 
(๖๑: 
๑๖๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไป
บ้านนายบรรพต หมู ่10  

ประชาชนมีร่องระบายน้ าใช ้ กว้าง  0.50  เมตร  
ยาว 280  เมตร  หนา  
0.10  เมตร 

140,000 
(๖๑: 
๑๔๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
(สายจากบริเวณมุมวัด-ที่นาย
สนั่น  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

ยาว  200  เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง   
0.40 เมตร  พร้อมบอ่
พัก          

200,000 
(๖๑: 
๒๐๐,000) 

 

    ร้อยละของครัวเรือน
ที่ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบายน้ าได้
ทัน 

กองช่าง 

 



 
๘๓ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๓ ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(สายบริเวณบ้านนางจ านงค์  หมู ่
10 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง 0.50  เมตร 
ยาว    100  เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพกั          

    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(สายสี่แยกกลางบ้าน )หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง 0.50  เมตร 
ยาว    100  เมตร   
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพกั          

    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณมุมวัดไป ร้านค้าชุมชน )หมู ่
11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร        
ยาว   100 เมตร หนา  
0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพกั          

  150,000 
(๖๐: 
๑๕๐,000) 

  ร้อยละของครัวเรือนที่
ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณบ้านนางหนูพรวนไปนาแม่
โน) หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร     ยาว  
๖๐๐ เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพกั          

   ๖๐๐,๐๐๐ 
(๖๐: 
๖๐๐,000) 

 

 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างร่องระบายน้ า(สายจาก
บริเวณศาลาไปบ้านนายเคน) หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้ าได้ทัน 

กว้าง  0.50 เมตร  ยาว   
76 เมตร 
หนา  0.10 เมตร 
พร้อมบ่อพกั          

 
 
 

  76,000 
(๖๒: 
๗๖,000) 

 

 

 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ระบายน้ าได้อย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนระบาย
น้ าได้ทัน 

กองช่าง 



 
-๘๔ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 

2๘ ล้อมรั่วรอบที่สาธารณะดอนปู่
ตา 

เพื่อป้องกันรักษาที่
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

ล้อมรั้วยาว 286 เมตร  100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

 

    รัว้ยาว  ๒๘๖  เมตร ที่สาธารณะภายใน
หมูบ่า้นไดร้บัการดแูล
รกัษา 

กองช่าง 

๒๙ จัดหาถังขยะ เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

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 
 

250,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย 

ครัวเรือนมีถังขยะและ
ทิ้งขยะลงที่ถัง 

กองช่าง 

 
๓๐ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 

หมู่ 3,7,8, 9,10,11 
เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลกัษณะ 

เตาเผาขยะขนาด  2 x2 
x2  เมตร 

180,000 
(๖๐: 

๒๕๐,000 

180,000 
(๖๑: 
๒๕๐,000) 

 

180,000 
(๖๒: 
๒๕๐,000) 

 

180,000 
 

180,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย 

ชุมชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลกัษณะ 

กองช่าง 

๓๑ ขุดบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล หมู ่๘ เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลกัษณะ 

บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ขนาด  
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตรลึก ๒  เมตร 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย 

ชุมชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลกัษณะ 

กองช่าง 

 



 
-๘๕ 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 
๓๒ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ให้มี
สภาพสวยงาม  สะอาด     
เป็นระเบียบ  เป็นที่นา่ติดต่อ
งานราชการ  

ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์
ตามแบบอบต.นาโพธิ์
ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของประชาชนที่
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์ให้มี
สภาพสวยงาม เป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๖ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..... ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                   
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหลง่น้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา คสล. 
หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ถังเก็บน้ าประปาจ านวน   
4  ถัง 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,000) 

200,000 
(๖๑: 
๒๐๐,000) 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปาถังสูงพร้อมเจาะ
บ่อบาดาล หมู่  7 

เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

ประปาถังสูงพร้อมเจาะ
บ่อบาดาล 1 แห่ง 

500,000 
(๖๐: 
๕๐๐,000) 
 

500,000 
(๖๑: 
๕๐๐,000) 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๓ 
 

ปรับปรุง/ขยายระบบท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ ๗ 

เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

วางท่อพวีีซี ø  ๒ นิว้ 
ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร 

๔00,000 
 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา คสล 
หมู่  8 

เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

ถังเก็บน้ าประปาจ านวน   
4  ถัง 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๕ 
 

ขุดเจาะบาดาล  หมู่ ๘ สร้างประปาเพิ่มเพื่อใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบาดาล 
๑  แห่ง 

 
 

 200,000 200,000 200,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๖ 
 

ขุดเจาะบาดาล  หมู่ 9   สร้างประปาเพิ่มเพื่อใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบาดาล 
๑  แห่ง 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,000) 
 

200,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000) 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

 
๗ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา  คสล.
หมู่ 9 

เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 
 

ถังเก็บน้ าคสล. 
๒ เมตร สูง ๕.๗๐เมตร 
จ านวน๒ถัง 

๑๓๓,000 
(๖๐: 
๑๓๓,000) 
 

๑๓๓,000 
(๖๑: 
๑๓๓,000) 
 

๑๓๓,000 ๑๓๓,000 ๑๓๓,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 



๘๗        แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                           .                                           
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหลง่น้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 
 

เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ขุดเจาะบาดาล ๑  แห่ง 400,000 
(๖๐: 
๔๐๐,000) 

 

400,000
(๖๐: 
๔๐๐,000) 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ 
๑๐ 

เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ประปาหอถังสูง 1  
แห่ง 

 400,000
(๖๑: 
๔๐๐,000) 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ 11 

เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ประปาหอถังสูง 1  
แห่ง 

400,000 
(๖๑: 
๔๐๐,000) 

 

400,000
(๖๑: 
๔๐๐,000) 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที ่ ๑๑ เพื่อการ  อุปโภค  บริโภค 
และการเกษตร 

ระบบประปาแบบ ป๊อก
แท็งค์  ขนาดใหญ่ รองรับ 
121 -300 ครัวเรอืน 

 
 

5,200,000    ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
อุปโภค  บริโภค  
และการเกษตร 

กองช่าง 

๑๒ ขุดลอกหนองจอก หมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง ๑๒0  เมตร ยาว 
๑๒0 เมตร  ลึก 3 

เมตร 

 
 

 

  ๒,๐๐0,000 
(๖๐: 
5,950,000 
 

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑๓ 
 

ขุดลอกหนองเหล็กหมู ่3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 50  เมตร ยาว  
100เมตร  ลึกเฉลี่ย  2

เมตร 

  430,000 
(๖๐:๔๓
0,000) 
 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 



 
-๘๘ 

แบบ ผ ๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....   ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหลง่น้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๔ ขุดลอกคลองโศกดู่ หมู ่3 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร  ลึก 1  
เมตร 

   114,000 
(๖๑:๑๑๔,

000) 

 ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑๕ ขุดลอกหนองสิม หมู ่3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 70 เมตร ยาว 
70  เมตร  ลึกเฉลีย่  
1.50 เมตร 

   186,200 
(๖๐: 

186,200) 
 

 ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๑๖ ขุดลอกคลองบึงช้าง หมู่ 3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 30 เมตร ยาว 
300  เมตร  ลกึเฉลี่ย 
2 เมตร 

  540,000 
(๖๒: 
540,000) 

  ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

๑๗ ขุดลอกคลองโศกแพง หมู ่3 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง 5 เมตร ยาว  
100เมตร  ลึกเฉลี่ย  3

เมตร 

  120,000 
(๖๐: 
๑๒0,000) 

  ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๑๘ ปรับปรุงทางน้ าเข้าออกหนอง
ฝาย หมู ่7 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้านเพื่อการเกษตร 

วางท่อขนาด  ø  0.๔0  
จ านวน  ๒๕๐ ท่อน 

 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:๕๐,
000) 
 

  ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

 



 
๘๙ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....  ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                           
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหลง่น้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๙ ขุดลอกหนองไผ่ หมู ่7 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง ๖0  เมตร ยาว ๑๑0  
เมตร  ลึก  ๓  เมตร 

  1,๐๐0,000  
(๖๐:1,540,000  

 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๒๐ ปรับปรุงทางน้ าเข้าออกหนอง
ไผ ่หมู่ 7 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้านเพื่อการเกษตร 

วางท่อขนาด     0.60  
เมตร ๒ จุด ๆ ละ ๒๕ ท่อน 
รวม 40 ทอ่น 

 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๒๑ ขุดลอกหนองฝาย หมู ่7 เพื่อการเกษตร  อุปโภค  
บริโภค 

กว้าง  30 เมตร ยาว 250  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 1   เมตร 

    ๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:๓๐๐,
000) 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

 
๒๒ 

ขุดลอกหนองต่อ หมู่ 8  เพื่อการเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กว้าง ๑๐0  เมตร ยาว  ๗0  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3 เมตร 

  ๑,๐00,000 
(๖๑:๖0๐,000 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๒๓ ขุดลอกคลองเหล่าทองดี หมู่ ๘ เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

กว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๖๐๐    
เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๒   เมตร 

  ๑๔๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๒๔ ขุดลอกหนองหญา้รังกาหมู ่9 เพื่อการเกษตรอุปโภค
บริโภค 

กว้าง ๘๐  เมตร ยาว ๙๐
เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๓ เมตร 

  ๑,๐๐0,000 
 

 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



๙๐         แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..... ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                   
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน แหลง่น้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๕ ขุดลอกคลองหนองคูขาด หมู ่
10 

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 14  เมตร  ยาว 500
เมตร  ลึก  4  เมตร 

   800,000 
(๖๐:๘๐๐,000  

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
๒๖ 

ขุดลอกคลองใต้หนองคูขาด 
หมู่ 10 

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 6  เมตร  ยาว 300 
เมตร  ลึก  3  เมตร 

   260,000 
(๖๐:๒๖๐,000  

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๒๗ 
 

ขุดลอกหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

กว้าง ๔๕ เมตร  ยาว ๒๐๐
เมตร  ลึก   ๓ เมตร 

 
 

  ๘๕๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๒๘ ขุดลอกหนองหว้า หมู่ 11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กว้าง 60 เมตร  ยาว 100 
เมตร  ลึก 2  เมตร 

  500,000 
(๖๐:๕๐๐,000 ) 

  ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๒๙ ขุดลอกหนองปลาดกุ หมู ่11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กว้าง  80  เมตร  ยาว 
120 เมตร  ลึก  3 เมตร 

  280,000 
 

 
 

 

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๐ ปรับปรุงทางน้ าเข้าออกหนอง
น้ า หมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้าน 

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

30,000 
(๖๐:๓๐,000 
) 

    ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๑ ขุดลอกโนนวัดเกา่ หมู่ 9 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง  ๖๐๐ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร  ลึก  3  เมตร 

   1๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

                                                                                        



 -๙๑         แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่.....๑    สังคมเกษตรที่มีคณุภาพชีวติทีด่ี                                                                                                                                                            
-ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้าน แหล่งน้ า 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
 (บาท) 

๓๒ ปรับปรุงทางน้ าเข้าออกโนนวดั
เก่าหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้าน 

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

  30,000 
(๖๐: 
๓๐,000 ) 

  ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๓ ขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ 9 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง  ๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐ 
เมตร  ลึก  3  เมตร 

  ๘๔๐,๐๐๐ 
 

  ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๓๔ ปรับปรุงขยายพื้นดินคนัคูคลอง
หนองตอ่ หมู่ 8 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้าน 

กว้าง  6  เมตร  ยาว 620 
เมตร 

   100,000 
(๖๑: 
๑๐๐,000 ) 

 ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๓๕ ปรับปรุงคันคูหนองคูขาด หมู่ 10 เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าของ
หมู่บ้าน 

ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  
ยาว 500  เมตร  หนา 0.10   
เมตร 

   120,000 
(๖๑: 
๑๒๐,000 ) 

 ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างฝายน้ าลน้ห้วยจอก หมู่ 9 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร    230,000 
(๖๐: 
๒๓๐,000 ) 

 ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างโรงสูบน้ า  พร้อมระบบ
หมู่ ๑๑ 

เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กว้าง ๓ เมตร   ยาว ๓.๕๐  
เมตร พรอ้มระบบ 

  ๓๕๐,๐๐๐   ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๘ ขุดลอกสระหิน หมู่ 11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กว้าง  30  เมตร  ยาว 50 
เมตร  ลึก  3  เมตร 

  210,000 
(๖๐:๒๑๐,000 ) 

  ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓๙ วางท่อเข้าหนองม่วง ม. 11 เพื่อการเกษตร 
อุปโภค  บริโภค 

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

 
 

   100,000 
(๖๑:๑๐๐,000 

ร้อยละครวัเรือนทีม่ีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



 
 

-๙๒ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๒  บ้านเมืองนา่อยู่  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื่นๆ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้รับการป้องกันควบคุม
โรค 

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

๑๒0,000 
(๖๑: 
๑๒๐,000 ) 

 
 

๒๐0,000 
(๖๒:
๑๒๐,000 ) 

 
 

๒๐0,000 
 
 

๒๐0,000 
 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

2 ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการท าหมันสุนขั
และแมว 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้รับการป้องกันควบคุม
โรค 

6  หมู่บา้น 70,000 
(๖๐:
๗๐,000 ) 

 

70,000 
(๖๑:๗๐,000 ) 

 

70,000 
(๖๒:๗๐,000 
) 

 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ด ี

กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ ์

๖0,000 
(๖๐:
๖๐,000 ) 

 

๑๐0,000 
(๖๑:๖๐,000 ) 

 

๑๐0,000 
(๖๒:
๑๐๐,000 ) 

 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี 

ส านักปลัด 

4 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้ประชาชนตระหนกั
ถึงภัยของโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

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

 

๒0,000 
(๖๑:๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๒:๒๐,000 
) 

 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนตระหนักถึง
ภัยของโรคเอดส ์

ส านักปลัด 

 



 
 

-๙๓ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....   ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                        
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 
 

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

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่มที่
สะอาดไว้ดื่ม 

เครื่องกรองน้ าดื่ม  6 
แห่ง 

600,000 
(๖๐:๖๐๐,000  

 

600,000 
(๖๑: 
๖๐๐,000 ) 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนมีน้ าดื่มที่
สะอาดไว้ดื่ม 

ส านักปลัด 

 ๖ โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนจ านวน  
๑๐๐   คน 

20,000 
 

 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

 

๒๐,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 

๗ สานสายใยใส่ใจสุขภาพแม่และ
เด็กผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของแม่และ
เด็กด้อยโอกาส 

แม่และเด็กจ านวน  
80   คน 

20,000 
(๖๐: 
๑๐,000 ) 

 
 

20,000 
(๖๑: 
๒๐,000 ) 

20,000 
(๖๒: 
๒๐,000 ) 

 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

แม่และเด็กด้อย
โอกาสมีสุขภาพที่ดี 

ส านักปลัด 

๘ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพให้กันแกนน า
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
แกนน าสุขภาพในการให้
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพ 

แกนน าสุขภาพ
จ านวน  
๖  หมูบา้น    

๑0,000 
 

๑0,000 
 

 
 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

แกนน าสุขภาพมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

 
 



๙๔          แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการรณรงค์ให้มีความรู้
ด้านการสาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรค 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการสาธารณสุขเพื่อ
การป้องกันโรค 

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน  6 หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐:๑๐,000 

10,000 
(๖ 
๑:๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,000 ) 

 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขด้านควบคุม
โรค 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
เอดส์แก่เยาวชนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 

อบรมเยาวชนจ านวน    
๖๐   คน 

10,000 10,000 10,000 

(๖๒:
๑๐,000 ) 

10,000 10,000 ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

เยาวชนมีความรู้เรื่องโรค
เอดส ์

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชน  6  หมู่บ้าน  30,000 30,000 

(๖๒:
๓๐,000 ) 

30,000 30,000 ประชาชน  6  
หมู่บ้าน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ปราศจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักปลัด 

1๒ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย
จากการบริโภค 

ผู้บริโภคจ านวน   จ านวน   
6 หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐: 
๑๐,000 ) 

 

10,000 
(๖๑: 
๑๐,000 ) 

10,000 
(๖๒:
๑๐,000 ) 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ผู้บริโภคปลอดภยัจากการ
บริโภค 

ส านักปลัด 

1๓ โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจา้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
โพธิ ์

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักสว่นต าบลนา
โพธิ์ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจ านวน  ๒๕   
คน 

๒0,000 
(๖๐: 
๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๑: 
๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
(๖๒:
๒๐,000 ) 

 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละพนักงาน
ส่วนต าบลมีสุขภาพ
ที่ด ี

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์มี
สุขภาพรางการที่ดี 

ส านักปลัด 

๑๔ สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขของหมู่บา้น(อสม.)
ในการบริการสาธารณะสุข 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานของ อสม.
ประจ าหมู่บา้น 

สนับสนุนงบประมาณ แก ่
(อสม.) จ านวน 6 หมู่บ้าน 

๔๕,000 
(๖๐:
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
(๖๑:
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
(๖๒:
๔๕,๐๐๐) 

 

๔๕,000 
 

๔๕,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

อสม.ทุกหมู่บ้านมี
งบประมาณด าเนินการ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 



 
             ๙๕         แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี  (หมู่ ๓) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี  (หมู่ ๓) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓   
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๑๖. โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๓) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๓) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓   
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๑๗ โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๓) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๓ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 



 
 

๙๖         แบบ ผ ๐๒ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเต้านม (หมู่ ๗) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเต้านม (หมู่ ๗) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7  จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๑๙. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๗) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรม
ราชกุมารี   (หมู ่๗) 

อุดหนุนงบประมาณ   
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7  จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    
(หมู่ ๗) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี   (หมู่ 
๗) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7   จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 



๙๗ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๒ โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 
 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 
 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๘) 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 



๙๘ 
แบบ ผ ๐๒ 

  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี    (หมู่ ๙) 
 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๙) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๕. โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๙) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๙) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๖. โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ่๙) 
 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี    (หมู ่๙) 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 



 
๙๙         แบบ ผ ๐๒ 

  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๗. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเต้านม  
(หมู่ ๑๐) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเต้านม (หมู่ ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๘. โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๑๐) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรม
ราชกุมารี   (หมู ่๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐    
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒๙. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี   (หมู ่๑๐) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรม
ราชกุมารี   (หมู ่๑๐ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐    จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 



๑๐๐        แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๐. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา   
สยามบรมราชกุมารี  (หมู่ ๑๑) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑    จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๓๑. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 
(หมู่ ๑๑) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนาร ี(หมู่ ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑  จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๓๒. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    
(หมู่ ๑๑) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี   (หมู่ ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑  จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ทุกหมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๗๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้รับความปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

6  หมู่บา้น   50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี 

ประชาชนในต าบลได้รับ
ความปลอดภยัจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

 



 
 

-๑๐๑ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                            
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อยัง
ชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือคน
พิการต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้การสงเคราะห์
อุปกรณ์ส าหรับผู้พกิารใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

อุปกรณ์ส าหรับผู้พกิารใน
เขตอบต.นาโพธิ ์

๕0,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๑:
๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๒:
๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์อุปกรณ์ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้
พิการและผู้ดูแลคนพกิาร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้
พิการ ผู้สูงอายุในเขต  
อบต.นาโพธิ ์

พิการ ผู้สูงอายุจ านวน  
๘0 คน 

๒0,000 
(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
(๖๑:
๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
(๖๒:
๒๐,๐๐๐) 

 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผูพ้ิการผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 อยู่อย่างไรกับวยัผู้สูงอาย ุ  เพื่อให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกัน 

สูงอายุจ านวน 150 คน 50,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๑:
๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๒:
๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

  คนในครอบครัวมี
ความสัมพันธอ์ันดีกับ
ผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

4 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบล
นาโพธิ ์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลนา
โพธิ ์

ผู้สูงอายุจ านวน  ๖0 คน 10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



-๑๐๒ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....     ๑    สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                                                                 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนในเขตอบต.นา
โพธิ ์

-เพื่อเป็นค่าด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐาน 
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 
 

20,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

-ทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต 
อบต. 
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชนใน
เขตพื้นที่ 
 

กองสวัสดิการ
ฯ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลนาโพธิ ์
 
 
 

เป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน
สวัสดิการชุมชนให้ประชาชนมี
การออมทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็น
การสร้างหลักประกันและความ
มั่นคงของชุมชน 

6 หมู่บ้าน 50,000 
(๖๐:
๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๑:
๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
(๖๒:
๕๐,๐๐๐) 

 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานสวัสดิการ
ชุมชนให้ประชาชนมีการ
ออมทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้ง
เป็นกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันและความ
มั่นคงของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ป้องกันรณรงค์ลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในการ
ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

ประชาชนจ านวน ๓๐ 
คน 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็กและสตรีที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



๑๐๓ 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่         ๑    สงัคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                                                             
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทะเบียนและยกย่องเชิดชูปราชญ์
ท้องถิ่นอบต. นาโพธิ ์

เพื่อส ารวจขอ้มูลพื้นฐานและ
จัดท าทะเบียนปราชญ์
ท้องถิ่น 

ฐานข้อมูลทะเบียน
ปราชญ์ท้องถิ่นอบต.    
นาโพธิ ์

 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ข้อมูลพื้นฐานและ
ทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น
อบต.นาโพธิ ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุอบต.นาโพธิ ์

ผู้สูงอายุอบต.นาโพธิ ์  ๘๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ โครงการสงเคราะห์และเยี่ยม
บ้านเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อเยี่ยมบ้านเด็ก  ผู้สูงอาย ุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่เด็ก  ผู้สูงอาย ุ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก  ผู้สูงอาย ุ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
อบต.นาโพธิ ์

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็ก   ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  

เพื่อช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
ของจังหวัดบุรีรัมย ์

สนับสนุนงบประมาณ
ให้สนง.เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์  ๑  ครั้ง 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

จ านวน ๘๐  คน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน
ศักยภาพชีวิต 

เพื่อให้เกิดความรักความ
อบอุ่นในครอบครัวในชุมชน 

จ านวน ๕๐  คน   1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เกิดความรักความอบอุ่น
ในครอบครัวในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



-๑๐๔ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....  ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
   (บาท) 

1 อบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน
จ านวน  30 คน 

10,000 
(๖๐:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 10,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
แนวทางกองทุนแมข่อง
แผ่นดิน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามแนวทางกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

6  หมู่บา้น 16,000 
(๖๐:
๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
(๖๑:
๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
(๖๒:
๑๖,๐๐๐) 

 

16,000 
 

16,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนและเยาวชน 
ประจ าป ี

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้กับนักเรียนและ
เยาวชน 

นักเรียนเยาวชน 
จ านวน  100  คน 

40,000 
(๖๐:
๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 
(๖๑:
๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 
(๖๒:
๔๐,๐๐๐) 

 

40,000 40,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

นักเรียน  เยาวชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ขอ้ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



-๑๐๕ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ  ประชาชน
ทั่วไป และพนกังาน 
เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ ์

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการรักษาความ
สะอาดและรว่มกันปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่บา้นในที่พัก
ของตนเองให้สะอาด 

ผู้เข้าอบรมจ านวน๑๕๐  
คน 

 ๓๘๐,000 ๒๘๐,000 ๒๘๐,000 ๒๘๐,000 จ านวน ๑๕๐  คน ประชาชนร่วมกัน
รักษาความสะอาด
และร่วมกันปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านในที่พักของ
ตนเองให้สะอาด 

ส านักปลัด 

 

๕ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่ม ประสิทธภิาพ
เครือข่ายองค์กรชุมชน  
เพื่อความปรองดองและ
สร้างความสุขแบบยั่งยืน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
องค์กรชุมชน  เพื่อความ
ปรองดองและสร้างความสุขแบบ
ยั่งยืน 

อบรมสัมมนาจ านวน 
๑๐๐  คน 

๕0,000 
(๖๐:๕๐,๐๐๐) 
 

๕0,000 
(๖๑:
๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 
(๖๒:
๕๐,๐๐๐) 

 

๕0,000 ๕0,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เครือข่ายองค์กร
ชุมชน  เกิดความ
ปรองดองและสร้าง
ความสุขแบบยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติด
อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนงบประมาณ    
 ศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอนา
โพธิ ์ 

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอนาโพธิ ์1 ครั้ง 
 

20,000 
(๖๐:
๒๐,๐๐๐) 

20,000 
(๖๑:
๒๐,๐๐๐) 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อ าเภอนาโพธิ์มี
งบประมาณในการ
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  
 

ส านักปลัด 
 

๗ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ    
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอนา
โพธิ ์

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอนาโพธิ์  ๑ 
ครั้ง 

๑๓,๐๐๐ 
(๖๐:
๑๓,๐๐๐) 

๑๓,๐๐๐ 
(๖๑:
๑๓,๐๐๐) 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

มีงบประมาณใน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 



 

๑๐๖        แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.3  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความพันธอ์ันดีระหวา่ง
บุคคลในครอบครัว 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ประชาชน  6  หมู่บ้าน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

บุคคลในครอบครัวมี
ความพันธอ์ันดีต่อกัน 

ส านักปลัด 

๙ โครงการถนนสะอาด  
ปราศจากอบุัติเหตุ 

เพื่อให้สภาพบริเวณถนนให้มี
สภาพที่ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างปลอดภยั 

ถนนภายในเขตพื้นที่  6  
หมู่บ้าน 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอนาโพธิ์  1  
ครั้ง 

  ๒๐,๐๐๐   ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อ าเภอนาโพธิ ์

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

 



-๑๐๗ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.... ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร   
อปพร.ของสมาชิกอปพร.อบต.
นาโพธิป์ระจ าป ี

เพื่อทบทวนทักษะการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัแก่สมาชิกอป
พร. 

สมาชิกอปพร.
จ านวน  1๐๐  คน 

100,000 
(๖๐: 
๑๐๐,๐๐๐) 

 

100,000 
(๖๑:
๑๐๐,๐๐๐) 

 

๒00,000 
(๖๒:
๑๐๐,๐๐๐) 

 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สมาชิก อปพร.มีทักษะ
ความสามารถในการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 

๒ ฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร
ทีมกู้ชีพกูภ้ัย  อบต.นาโพธิ์
ประจ าป ี

เพื่อทบทวนทักษะการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัแก ่ทีมกูภ้ัย 

ทีมกู้ภัย จ านวน  
๒๑   คน 

30,000 
(๖๐:
๓๐,๐๐๐๐) 

30,000 
(๖๑:
๓๐,๐๐๐) 

 

30,000 
(๖๒:
๓๐,๐๐๐) 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ทีมกู้ภัยมีทกัษะ
ความสามารถในการ
กู้ภัย 

ส านักปลัด 

๓ ฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าป ี  

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภยัใน
ชุมชน 

ฝึกอบรม6 หมู่บ้าน 30,000 
(๖๐:
๓๐,๐๐๐) 

 
 

30,000 
(๖๑:
๓๐,๐๐๐) 
 

30,000 
(๖๒:
๓๐,๐๐๐) 

 

30,000 30,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สถานศึกษาและชุมชน
ปลอดจากอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

๔ ด าเนินการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
เพื่อให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล 

เพื่อให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล 

บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 6 หมู่บ้าน 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชน ได้รับการ
ช่วยเหลือและรักษา
อย่างทันท่วงท ี

ส านักปลัด 

 



-๑๐๘ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....๒  บ้านเมืองนา่อยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 
6.4  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในพื้นที ่

ผู้สูงอายุในเขต อบต.นา
โพธิ์อาย ุ๖๐ ปขีึ้นไปและ

ขึ้นบัญชีไว ้ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๔,๗๕๘,๐๐๐) 

 

5,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
( 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ผู้สูงอายุในต าบลนา
โพธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการผู้
พิการในพื้นที ่

ผู้พิการในเขต อบต. 
นาโพธิ ์

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๒,๓๔๒,๔๐๐) 

 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือน
ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ผู้พิการในต าบลนา
โพธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.
นาโพธิ ์

60,000 
(๖๐:
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
 

๑๒๐,000 
 

๑๒0,000 
 

๑๒0,000 
 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
นาโพธิ์มีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลนาโพธิ ์

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
นาโพธิ ์

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
นาโพธิ ์

60,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือน
ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

มีงบประมาณ
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาโพธิ ์

ส านักปลัด 

๕ ช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อน  สาธารณภัย 
ภัยธรรมชาต ิ

ช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อนและประสบภยั
ธรรมชาติด้านต่างๆ 

ประชาชน 6   หมู่บ้าน 300,000 
(๖๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

300,000 
(๖๑:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๒:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในต าบลมี
งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 

 



-๑๐๙ 
แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบล  พนกังานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ ์

เพื่อให้บุคลากรในต าบล
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร/การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจา้ง
จ านวน 50     คน 

300,000 
 

300,000 
 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

บุคลากรในต าบล
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานทั้งผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต./พนกังานส่วน
ต าบล/พนักงานจา้ง 

เพื่อให้ความรู้แกบุ่คลากร
ของหน่วยงานดา้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของหน่วยงาน
จ านวน 50    คน 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

บุคลากรของ
หน่วยงานดา้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ
เสด็จ 

เพื่อเป็นการเตรียมการรับ
เสด็จฯ 

การรับเสด็จฯ 
๑ ครั้ง 

10,000 
(๖๐: 
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑: 
๑๐,๐๐๐ 

10,000 
(๖๒: 
๑๐,๐๐๐) 

 

๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

มีงบประมาณในการ
รับเสด็จฯ 

ส านักปลัด 

4 เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง อบต.นาโพธิ ์

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บริการประชาชน
ดีเด่น 

พนักงานส่วนต าบล 20 
คน พนักงานจ้าง ๓ คน 

5,000 
(๖๐:5,๐๐๐) 

 

5,000 
(๖๑:5,๐๐๐) 

 

5,000 
(๖๒:5,๐๐๐) 

 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้งมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 



 
-๑๑๐ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.. ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร/สมาชิก
สภา อบต./พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้างได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

ทุนการศึกษาต่อ2  
คน 

300,000 
(๖๐: 
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๑:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
(๖๒:
๓๐๐,๐๐๐) 

 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

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

ส านักปลัด 

๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง 1  
ครั้ง 

200,000 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

200,000 
(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 
(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐) 

200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

มีงบประมาณในการ
เลือกตั้ง 
 

ส านักปลัด 
หลัก 

๗ 
 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพใน
การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิ์ภาพ  
ในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ดีขึ้น 

ส ารวจความพอใจ
ของผู้รับบริการ ๑ 
ครั้ง 

15,000 
(๖๐: 
๑๕,๐๐๐ 

15,000 
(๖๑: 
๑๕,๐๐๐) 

15,000 
(๖๒: 
๑๕,๐๐๐) 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๘ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของอบต.นา 

-เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก 
-เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงการบริการของ อบต.นา
โพธิ์มากขึ้น 

ออกให้บริการ ๖  
หมู่บ้าน 

60,000 
(๖๐: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๑: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
(๖๒: 
๖๐,๐๐๐) 

 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

-ประชาชนมีความพึง
พอใจ ในการให้บริการ
ประชาชนของอบต.นา
โพธิ์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
-๑๑๑ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.. ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.1  แผนงานริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของอบต.นาโพธิ ์

เพื่อจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของอบต. 
นาโพธิ ์

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน
อบต. 

130,000 
(๖๐: 
๑๓๐,๐๐๐) 

 

๔๐๐,000 
(๖๑: 
๑๓๐,๐๐๐) 

 

๔๐0,000 
 

 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 

๑๐ หน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสีย
ภาษีสร้างชาต ิ

เพื่อให้ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนให้เสียภาษีอากร 

ประชาชน 6 หมู่บ้าน 6,000 
(๖๑:๖,๐๐๐) 

 

6,000 
(๖๑:๖,๐๐๐) 

 

6,000 
(๖๒:
๖,๐๐๐) 

 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนเสียภาษีอากร
ให้หน่วยงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

๑๑ อบรมให้ความรู้ในการเสียภาษี
ให้กับประชาชน 

เพื่อให้ความรู้ในการเสียภาษี
ให้กับประชาชน 

ประชาชนชนจ านวน 
๑๐๐ คน 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนเสียภาษีอากร
ให้หน่วยงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

1๒ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนา
ชุมชน 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

แผนชุมชน6    
หมู่บ้าน 

10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:๑0,
๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชน
และมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

1๓ ประชุมประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีแผนพัฒนาองค์กร 
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

แผนพัฒนา 
อบต.นาโพธ ื

15,000 
(๖๐:๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๑:
๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
(๖๒:
๑๕,๐๐๐) 

 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 



1๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

 ประชาชน 60 คน 10,000 
(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๑:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
(๖๒:
๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักระบวนการ
เลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

 
-๑๑๒ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.. ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                          
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๕ ส ารวจข้อมูลและจัดเก็บขอ้มูล
พื้นฐานของประชาชน 

-เพื่อเป็นค่าด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อรับทราบขอ้มูล
พื้นฐาน 
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 20,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

-ทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ของประชาชนในเขต 
อบต. 
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชน
ในเขตพื้นที่ 
 

กองสวัสดิการ
ฯ 

๑๖ โครงการรณรงค์การประหยัด
พลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
นาโพธิ ์

เพื่อให้การใช้พลังงานของอบต.
นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเปา้หมาย
ลดลง 

การใช้พลังงานของ
อบต.นาโพธิ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
และลดลง 

- - - - - ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

การใช้พลังงานของ
อบต.นาโพธิ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
และลดลง 

ส านักปลัด 

 

๑๗ โครงการสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างจิตส านึกพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย 

อบรมประชาชน
จ านวน 90  คน 

๙๙,๐๐๐ ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ประชาชนมีจิตส านกึ
พลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

๑๘ ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
อบต.นาโพธิ ์ให้มีสภาพใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
อบต.นาโพธิ ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

วัสดุครุภัณฑ์ 
อบต.นาโพธิ ์ให้มีสภาพ
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

ส านักปลัด 



๑๙ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายในชวีิตประจ าวัน
แก่ประชาชนอบต.นาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนจ านวน   
50  คน 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

  
        ๑๑๓         แบบ ผ ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..   ๒  บ้านเมืองน่าอยู่                                        
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1แผนงานบริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ ขอรับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาโพธิ์เพื่อด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย ์

อุดหนุนงบประมาณ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอนาโพธื
เพื่อด าเนินงานศูนย์ปฏิบัตกิาร 
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย ์

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัด
บุรีรัมย์มีงบประมาณ
ด าเนินการของศูนย์ฯ 

ส านกัปลดั 

๒1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

อุดหนุนอบต.บ้านดู่เพื่อให้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ส านักงานประจ าศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณ 
เพือ่ให้มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

๗๐,๐๐๐ 
(๖๐:
๗๐,๐๐๐) 

 

    ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ส านกัปลดั 

๒๒ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินตามพ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ.๒๕๖๒  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ ์

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของอบต.นา
โพธิ์ในการจัดเก็บภาษีต่างๆอย่าง
ถูกต้อง  ครบถว้น แสะสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  
อบต.  นาโพธิ ์

  ๑๙๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีต่างๆอย่าง
ถูกต้อง  ครบถว้น แสะ
สะดวกรวดเร็ว 

กองคลงั 

๒๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   จัด
นิทรรศการ การประกวด และ
การแข่งขันต่างๆ ค่าพวงมาลา 
ช่อดอกไม้ในวันส าคัญหรือใน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
จัดนิทรรศการ การประกวด และ
การแข่งขันต่างๆ ค่าพวงมาลา 
ช่อดอกไม้ในวันส าคัญหรือโอกาส

การจัดงานนิทรรศการ การประ
กาด การแข่งขัน ค่าพวงมาลา 
ช่อดอกไม้ ของขวัญ         เงิน
รางวัล 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

-มีงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน   จัดนิทรรศการ 
การประกวด ฯลฯ 

ส านักปลัด 



โอกาสทีจ่ าเป็นและมี
ความส าคัญ ค่าของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัลใน
กิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็น 

ที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ค่า
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็น 

 
-๑๑๔ 

แบบ ผ ๐๒ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.. ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บ
เอกสารส านักงาน 

เพื่อเป็นที่เก็บเอกสาร
ส านักงาน อบต.นาโพธิ ์

อาคารกวา้ง ๖ เมตร
ยาว๖เมตรสูง๓เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๖๐: 
๒๐๐,๐๐๐) 

 

    ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีที่เก็บ
เอกสารเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์อบต. 
นาโพธิ ์

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ให้มีสถานที่เก็บ
เอกสารราชการของส านัก/กอง
ต่างๆ ที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิแ์ละให้
สามารถด าเนินกิจการทางของ
ราชการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเตมิ
อาคารอเนกประสงค์
อบต.นาโพธิ์ (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

อบต.นาโพธิ์มีสถาน
สถานที่เก็บเอกสาร
ราชการของส านกั/
กองต่างๆ ที่สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์และให้
สามารถด าเนิน
กิจการของทาง
ราชการได้อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 



 ๓ ต่อเติมศูนย์ อปพร.อบต.     
นาโพธิ ์ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

เพือให้ศูนย์ อปพร.อบต.     
นาโพธิ ์มีพื้นทีก่ารใช้งานที่
เหมาะสม 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 8 เมตร  (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ศูนย์ อปพร.อบต.นา
โพธิ์มีพื้นทีก่ารใช้งาน
ที่เหมาะสม  

กองช่าง 

 

 
                                                                                             

 -    ๑๑๕                                                                 
 

แบบ ผ ๐๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.. ๒  บ้านเมืองน่าอยู่ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
7.2แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 256๑ 

(บาท) 
25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/
ตกแต่งภายใน   
ภายนอกอาคารส านักงาน
อบต.นาโพธิ ์

-เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่งภายใน   
ภายนอกอาคารส านักงานอบต.
นาโพธิ ์ เช่นหอ้งนายก 
ห้องครัว 
ซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.นา
โพธิ ์

ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่ง
ภายใน  - 
ภายนอกอาคาร
ส านักงานอบต. 
นาโพธิ ์ เช่นหอ้ง
นายก ห้องครัว 

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของอบต.นาโพธิ ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

อาคารที่ท าการอบต.
มีสภาพใช้การได้ดี 
เป็นมาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 



 
 
 
 
 
 

๑๒๐                                                                  แบบ ผ ๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผดิชอบ

หลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

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

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

 

๒. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก 
2 บานเลื่อน จ านวน  2 ตู้ ๆ 
ละ 5,500  บาท 

11,000     ส านักปลัด 

๓ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

เต็นส์ทรงจั่ว  จ านวน  ๔  
เต็นส์ ๆ ละ ๒๒,๐๐๐  บาท 

  ๒๒,๐๐๐   ๒๒,๐๐๐   ๒๒,๐๐๐   ส านักปลัด 

๔ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบพืน้
โต๊ะพลาสติก โครงเหล็ก 
จ านวน ๑๐  ตัว 

  25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ ส านักปลัด 



๕ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

พัดลมตั้งพืน้อุตสาหกรรม  
ขนาดใบพัด ๒๕ นิ้ว  จ านวน 
๘  เครื่องๆละ  ๓,๐๐๐  บาท 

  ๒๔,๐๐๐   ส านักปลัด 

 
๑๒๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผดิชอบ

หลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๖. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร 
บดินทรเทพยวรางกลู  รัชกาลที่  
๑๐ จ านวน  ๑  ซุม้ 

๙๙,000     ส านักปลัด 

๗. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจ้าสิริกติ์  พระบรมราชินี
นาท  ในรัชกาลที่ ๙  จ านวน  ๑  
ซุ้ม 

๙๙,000     ส านักปลัด 

๘ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน ๓ เครื่อง 

๔๘,000 ๔๘,000 ๕๑,000 ๕๑,000 ๕๑,000 ส านักปลัด 

 



๙ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๓ 
เครื่อง  

๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
- ๑๒๒                                                                   แบบ ผ ๐๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๐ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (ink  tank 
printer)  จ านวน ๑  เครื่อง  

  ๘,๐00 ๘,๐00 ๘,๐00 ส านักปลัด 

 

๑๑ บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   
ส าหรับส านักงาน 

 16,000    ส านกัปลดั 

๑๒ บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องเสยีงพร้อมล าโพง  
จ านวน 1  เครื่อง 

 109,000    ส านกัปลดั 



๑๓ บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กล้องวงจรปิด พร้อมตดิตั้ง 
จ านวน  ๒๐  ตัว 

52,700     ส านกัปลดั 

๑๔ บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 
จ านวน  ๑  เครื่อง  

  ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ส านกัปลดั 

 
                                                               

๑๒๓       แบบ ผ ๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

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

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 กองคลงั 

๒. บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๐  
ช่อง  ๔  ชั้น จ านวน  ๑  ตู้ 

  ๕,๐๐๐   กองคลงั 



๓ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน ๒ เครื่อง 

32,000 32,000 3๔,000 3๔,000 3๔,000 กองคลงั 

๔ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED –ขาวด า  จ านวน 
๒  เครื่อง  

6,600 6,600 ๕,๒00 ๕,๒00 ๕,๒๐๐ กองคลงั 

๕ บริหารทั่วไป 

 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 

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

๗,๙00     กองคลงั 

 
 

๑๒๔        แบบ ผ ๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๖ บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   
ส าหรับส านักงาน 

  16,000   กองคลงั 



๗ บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 
จ านวน  ๑  เครื่อง ๆละ 
๗๐๐  บาท 

  ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ กองคลงั 

๘ บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เตาอบไมโครเวฟ  จ านวน ๑  
เตา 

  ๑๓,๐๐๐   กองคลงั 

 
 
 

๑๒๕ 
  แบบ ผ ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
   (บาท) 

๑. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

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

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองชา่ง 



๒ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

16,000 16,000 1๗,000 1๗,000 1๗,000 กองชา่ง 

๓ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED –ขาวด า  จ านวน ๑  
เครื่อง  

3,300 3,300 ๒,๖00 ๒,๖00 ๒,๖00 กองชา่ง 

๔ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นแบบฉีดหมึก ส าหรับ
กระดาษขนาด A3  จ านวน 1 
เครื่อง 

7,900     กองชา่ง 

- 
 
 
 
 

๑๒๖ 
  แบบ ผ ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
   (บาท) 



๕ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 
จ านวน  ๑  เครื่อง ๆละ ๗๐๐  
บาท 

  ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ กองชา่ง 

๖. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส ารวจ  เทปวัดระยะ  จ านวน  ๑  ตัว ๆ 
ละ  4,100  บาท  

4,100       กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗ 
                                                                       แบบ ผ ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 25๖๕ 



(บาท) (บาท) 

๑. การศึกษา 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บานเล่ือน 
จ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐  บาท 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองการศกึษาฯ 

๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พร้อมม้านั่ง
ยาวชุด  ๘  ที่นั่ง  ไม่ระแนง  หน้า 
๔  นิ้ว  โตะ๊ขนาด  ๖๐ × ๑๕๐ × 
๕๐  ซม.  มา้นั่งยาวขนาด ๓๐ × 
๑๕๐ × ๓๐  ซม. จ านวน  ๘  ชุดๆ 
ละ  ๔,๐๐๐  บาท 

 ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐   กองการศกึษาฯ 

๓. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน การดานไวท์บอร์ด ชนิด 2 หน้า
ขนาด 1.2x1.5 เมตร จ านวน 1 
บอร์ด 

10,000       กองการศกึษาฯ 

๔ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน บอร์ดติดประกาศตู้กระจกรางหนีบ  
ขนาด  ๑.๒๐ ม.× ๑.๕๐  เมตร  
พื้นก ามะหยี ่ ขอบอลูมิเนี่ยม  ๑  
บอร์ด   

9,000     กองการศกึษาฯ 

 
 
 

 
๑๒๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่



(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๕ การศึกษา 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

คอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

16,000 16,000 1๗,000 1๗,000 1๗,000 กองการศกึษาฯ 

๖ การศึกษา 

 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
–ขาวด า  จ านวน ๑  เครื่อง  

3,300 3,300 ๒,๖00 ๒,๖00 ๒,๖00 กองการศกึษาฯ 

๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) จ านวน  
๑  เครื่อง ๆละ ๗๐๐  บาท 

  ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ กองการศกึษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ ๐๓ 

๑๒๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าเครื่องปั้มลม  พร้อมอุปกรณ์ลม  
ความจุถังลม  ๓๐  ลิตร  กระแสไฟ  
๒๒๐  โวลล์  จ านวน  ๑  เครื่อง 

 ๘,๐๐๐    กองการศกึษาฯ 

๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าตู้เย็น  ขนาด ๕  คิวบกิฟุต  
จ านวน  ๑  ตู้ ๆ ละ  ๖,๕๐๐  บาท 

 ๖,๕๐๐   ๖,๕๐๐     กองการศกึษาฯ 

๑๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส จ านวน 1 เตา 10,000       กองการศกึษาฯ 

๑๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าอ่างล้างานขาตั้งสแตนเลส ๒  
หลุม มีที่พักจานด้านขา้ง  มีทีพ่ัก
จานด้านบน  มีที่วางจาน  ๒  ชั้น 
จ านวน ๑   ชั้น 

  ๔,๘๐๐   กองการศกึษาฯ 

 
 

                          ๑๓๐                                                                         แบบ ผ ๐๓ 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

๑๒. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์กีฬาจ านวน  ๗  ชุด ๆ 
ละ ๗๑,๘๐๐ บาท      (๑ ชุดมี
จ านวน   ๘  เครื่อง รวมจ านวน  
๗๑,๘๐๐   บาท  ดังน้ี   
๑.เครื่องบริหารเอว-สะโพก  
จ านวน ๑  ตัว ๆละ  ๕,๕๐๐   
บาท   
๒.เครื่องโยกแขน-ขา –สะโพก  
จ านวน ๑  ตัว ๆละ  ๑๐,๐๐๐   
บาท  
๓.เครื่องบริหารข้อเข่า-ข้อขา  
จ านวน ๑  ตัว ๆละ  ๗,๕๐๐   
บาท 
 ๔.เครื่องบริหารหน้าท้อง-ขา 
แบบดึงตัว  จ านวน ๑  ตัว ๆละ  
๙,๕๐๐   บาท 
 

 ๕๐๒,๖๐๐          กองการศกึษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ ๐๓ 
๑๓๑ 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์กีฬา ๕.เครื่องบริหารแขน-หัวไหล่ 
ตัวลอยเดี่ยว  จ านวน ๑  ตัว 
ๆละ  ๑๒,๕๐๐   บาท 
๖.เครื่องก้าวเหวี่ยงขา  
จ านวน ๑  ตัว ๆละ  ๙,๘๐๐   
บาท 
๗.เครื่องบริหารหน้าท้องแบบ
ขาลอย  จ านวน ๑  ตัว ๆละ  
๙,๕๐๐   บาท 
๘ .เครื่องบรหิารหัวไหล่  
จ านวน ๑  ตัว ๆละ  ๗,๕๐๐   
บาท) 
 

      

 
  ๑๓๒ 

 
-แบบ ผ ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่



(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

๑. สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  
บานเลื่อน จ านวน ๒ ตู้ ๆ
ละ ๖,๕๐๐  บาท 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองสวสัดิการ

สงัคม 

๒ สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน ๑ 

เครื่อง 

16,000 16,000 1๗,000 1๗,000 1๗,000 กองสวสัดิการ

สงัคม 

๓ สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED –ขาวด า  
จ านวน ๑  เครื่อง  

3,300 3,300 ๒,๖00 ๒,๖00 ๒,๖00 กองสวสัดิการ

สงัคม 

๔ สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 
จ านวน  ๑  เครื่อง ๆละ 
๗๐๐  บาท 

  ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ กองสวสัดิการ

สงัคม 

 
๑๓๓       -แบบ ผ ๐๓ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 256๑ 

(บาท) 
256๒ 
(บาท) 

25๖๓  
(บาท) 

25๖๔  
(บาท) 

25๖๕  
(บาท) 

๕. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)  จ านวน 1  เครื่อง 

 ๔,๓๐๐    กองสวสัดิการ

สงัคม 

๖. การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)  จ านวน 1  เครื่อง 

 ๔,๓๐๐    ส านกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
-                           

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


