
    

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่   
********************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว  ๗๔๖๗  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๖๓   
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ให้ประชาชน
ทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
 

          (นายพิมะ  แสงมณี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

 
 

 

 



 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่

 
 

 
 
 
 

โดย 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
อ าเภอนาแก    จังหวัดนครพนม 

 



ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้ท าการ
ทบทวนโดยการบูรณาการข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ไทยแลนด์  ๔.๐  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครพนม  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานพร้อมศักยภาพของต าบลนาคู่  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
ครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  รวมทั้งประชาชนต าบลนาคู่  เป็นอย่างดี  
จนกระทั่งสามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่  เสร็จเรียบร้อย  จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

         พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน     ....................................................................................... ....     ๑ 
   ๑.  ด้านกายภาพ    ...................................................................................................................    ๑ 
   ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง    .............................................................................................     ๔ 
   ๓.  ประชากร    ........................................................................................................................     ๕ 
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   ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน    .......................................................................................................     ๗ 
   ๖.  ระบบเศรษฐกิจ    ..............................................................................................................     ๑๐ 
   ๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม    .......................................................................................     ๑๒ 
   ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ   ........................................................................................................     ๑๖ 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ....................................................................... .......    ๑๙ 
    ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    ..............................................................     ๑๗ 
    ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่    ...............................................................     ๒๖ 
   ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    .....................................................................................     ๓๐ 
    ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ  อปท.    .............................................     ๓๐ 
    ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง    ..................................     ๓๔ 
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     ...................................................................... …..    ๓๖ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน    ...........................................................................    ๓๖ 
     ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น    ......................................................................................    ๓๘ 
      แบบ  ผ.๐๑    ................................................................................................................    ๓๘ 
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    ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม    .........................................................................    ๑๒๙ 
    ๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ........................................... .......   ๑๓๓ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑ 

 

ส่วนที่  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของตําบลนาคู่ 

ตําบลนาคู่  เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอนาแก  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอนาแก  เดิม
ราษฎรชาวบ้านนาคู่  ได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง  แขวงสุวรรณเขต  (สะหวันนะเขต)  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  ๒๓๑๐  โดยการนําของท้าวหลวง
ราช  มาแสวงหาที่ทํากินและที่อยู่อาศัย  เห็นสภาพพ้ืนที่เหมาะสม  มีลําน้ําก่ําไหลผ่าน  บริเวณทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานาทําไร่  จึงเลือกเป็นสถานที่ตั้งบ้านเรือน  โดยยึดเอาไม้แก่นจันทน์  (ไม้จันทน์)  ไม้
แก่นคู่  (ไม้มะคู่)  ซึ่งเป็นไม้สิริมงคลตั้งเป็นชื่อบ้านให้สอดคล้องกับชื่อไม้ทั้งสอง  จนถึง  พ.ศ.  ๒๔๕๖  ทาง
ราชการจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นตําบลนาคู่ 

ตําบลนาคู่  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอําเภอนาแก  ระยะห่าง
ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๓๓  ระหว่างอําเภอนาแก–จังหวัดนครพนม  
แยกเข้าถนนลาดยาง  สายหนองหอยน้อย–แขนนาง  ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต้  ๖๔  กิโลเมตร 
หรือใช้เวลาเดินทาง  ๑  ชั่วโมง  จากจังหวัดนครพนมมาสู่ตําบลนาคู่ 

 
ภาพที่  ๑  แผนที่ตําบลนาคู่๑ 

                                                           
๑ กองช่าง  อบต.นาคู่ วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๒ 

 

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตําบลนาคู่  มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มตามลําน้ําก่ําและลําน้ําบัง  เป็นทุ่งนา 
สลับปุาโปร่ง  โดยมีพ้ืนที่  ๓๓.๗๘  ตารางกิโลเมตร  (พ้ืนที่ทั้งหมด  ๒๑,๑๑๒.๕  ไร่)  แยกเป็น 
  -  เนื้อท่ีทํานา    ๑๔,๗๔๑   ไร่ 
  -  เนื้อท่ีปุาผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู      ๑๙๖   ไร่ 

-  เนื้อท่ีปุาผลัดใบสมบูรณ์     ๒,๙๘๓   ไร่ 
  -  เนื้อท่ีอยู่อาศัย      ๑,๐๕๓   ไร่ 
  -  สถานที่ราชการ       ๒๕๑   ไร่ 
  -  พ้ืนที่น้ํา      ๑,๐๐๘ ไร่ 
  -  เนื้อท่ีอ่ืน ๆ        ๒๗๙   ไร่ 
  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของตําบลนาคู่  แยกเป็น  ๓  ฤดู  ได้แก่ 

  ๑)  ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และเป็นระยะ
ที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์  โดยเฉพาะเดือนเมษายนมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน  
ทําให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่  สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป  ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมี
อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทย
ตอนบน ทําให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทย  ซึ่ง
ก่อให้เกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้  พายุฝนฟูา
คะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "พายุฤดูร้อน"  ลักษณะของอากาศในฤดูร้อนใช้เกณฑ์อุณหภูมิ
สูงสุดของแต่ละวัน  
  ๒)  ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศ
ไทย  และร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านประเทศไทยทําให้มีฝนชุกทั่วไป  ร่องความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะ
พาดผ่านภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม  แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลําดับจนถึงช่วงประมาณปลายเดือน
มิถุนายน  จะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้  ทําให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง  และเรียกว่าเป็น  
"ช่วงฝนทิ้ง"  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑-๒  สัปดาห์  หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  ใน
เดือนกรกฎาคม  ปกติร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง ทํา
ให้มีฝนชุกต่อเนื่อง  
  ๓)  ฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว  ๑-๒  สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง  โดยเฉพาะ
บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน  และเริ่มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C


  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะของอากาศในฤดูหนาว  ลักษณะของอากาศในฤดูหนาวใช้เกณฑ์อุณหภูมิ
ต่ําสุดของแต่ละวัน 

๑.๔  ลักษณะของดิน๒ 
ลักษณะดินของตําบลนาคู่  แยกเป็น  ๓  ลักษณะใหญ่ๆ  คือ 

๑)  มีลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบ  มีความลาดชัน  ๑-๒  เปอร์เซ็นต์  เป็นดินลึก  การระบายน้ํา
ค่อนข้างเลว  เนื้อดินเป็นดินร่วน  ดินร่วนปนทรายแปูง  ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แปูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา  มีข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์คือ   ในฤดูฝนจะถูกน้ําท่วมสูงเป็นระยะ
เวลานานยากต่อการแก้ไขปรับปรุง   

๒)  มีลักษณะสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ  ความลาดชันของพ้ืนที่  ๐-๒  เปอร์เซ็นต์  อยู่เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  ประมาณ  ๑๒๐-๑๕๐  เมตร  มีพวกเศษหินหรือลูกรังในชั้นดินระดับตื้นมีการ
ระบายน้ําเลว  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินทราย  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  ประมาณ  ๕.๐-๖.๕  ดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนศิลาแลงหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวด  ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา  การใช้
ประโยชน์ของที่ดินในหน่วยนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าว  การใช้ดินในปัจจุบัน  ปลูกข้าวนาปี  อาศัยน้ําฝน  
ปัญหาของดินในหน่วยนี้  คือ  ดินมีลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินมาก  ทําให้ยากต่อการไถพรวนและมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา 

๓)  ลักษณะของดินมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเป็นพื้นที่ดินเค็ม  ซึ่งบริเวณนี้พบทั้งดินเค็มมาก  (มี
คราบเกลือกว่า  ๕๐%  ของพ้ืนที่)  และที่ดินเค็มปานกลาง  (มีคราบเกลือ  ๑๐-๕๐%  ของพ้ืนที่)  บริเวณท่ีมี
ดินเค็มนี้เป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชทนเค็มไม่ได้  การใช้ประโยชน์จึงควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินให้ดีขึ้น  โดยใช้ปุ๋ยอินทรียวัตถุและวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดมาใช้  เช่น  ยิบซัม  ปูน  แกลบ  
เพ่ือคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน  ไม่ปล่อยหน้าดินให้ว่างเปล่าเพ่ือปูองกันไม่ให้เกลือจากดินล่างขึ้นมาสะสมบน
ผิวดิน  นอกจากนี้ควรใช้พันธุ์ที่ทนเค็มปลูก  เช่น  ข้าวพันธ์ข้าวดอกมะลิ  ๑๐๕  ข้าวพันธุ์  กข.๖  ข้าว
พันธุ์  กข.๘  หรือ  กข.๑๕   และข้าวเหนียวสันปุาตอง 

 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ํา 

  เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํา  โดยมีลําน้ําก่ําและลําน้ําบังไหลผ่าน  และมีแหล่งน้ําธรรมชาติ
กระจายทั่วพ้ืนที่ตําบล  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น  คือ  โครงการประตูระบายน้ําบ้านนาคู่  ตาม
พระราชดําริ  สร้างก้ันลําน้ําก่ํา  เพ่ือเป็นการกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  และก่อสร้างเขตชลประทาน  
โดยมีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูาบ้านหนองหอย  พ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานของอาคาร
บังคับน้ําบ้านนาคู่ ประมาณ  ๑๙,๒๐๐  ไร่๓   
 

                                                           
๒
 http://www.sawasdeenakhonphanom.com/2177.html  วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๓
 http://www.namkamproject.com/main/index.php/2015-07-02-10-59-28/79-2012-06-12-02-02-29.html  

วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

http://www.sawasdeenakhonphanom.com/2177.html%20%20วันที่
http://www.namkamproject.com/main/index.php/2015-07-02-10-59-28/79-2012-06-12-02-02-29.html%20%20วันที่
http://www.namkamproject.com/main/index.php/2015-07-02-10-59-28/79-2012-06-12-02-02-29.html%20%20วันที่
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๑.๖  ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
  มีปุาชุมชนโคกหนองตะหลุงและโคกหนองแซง  พืชพันธุ์เป็นไม้เบจพรรณหรือปุาไม้ผลัดใบ  
เช่น  ไม้จิก  ไม้รัง  ไม้ตะแบก  เป็นต้น  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร  และพ้ืนที่อ่ืนจะเป็นปุาโคกตามหัว
ไร่ปลายนา  เป็นที่ที่ไม่สามารถทํานาได้  จึงปล่อยให้เป็นพ้ืนที่ปุา  ใช้หาอาหารปุาในบางฤดูกาล  เช่น  เห็ด  
ผักบางชนิด  มัน เป็นต้น  และใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  ประกอบด้วย  ๑๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้น า 

๑ บ้านหนองหอยน้อย 
นายณฐกร  ยตะโคตร/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายประสิทธิ์  ไหมคํา/สมาชิก อบต. 
นายชอนลัย  พ่อชมภู/สมาชิก อบต. 

๒ บ้านนาคู่กลาง 
นายเด่น  วงศ์ศรีชา/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายพาสุกรี  วงค์ศรีชา/สมาชิก อบต. 
นายเล่ห์  วงศ์ศรีชา/สมาชิก อบต. 

๓ บ้านคําอ้อม 
นายบรรเทิง  วงค์หนายโกด/กํานันตําบลนาคู่,  นายไสว  ยตะโคตร/สมาชิก อบต. 
 

๔ บ้านแขนนาง 
นายภูมิมะลา  บุตราช/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายบัญชา  ไชยต้นเทือก/สมาชิก อบต. 
นายภัยมณี  แสงชัย/สมาชิก อบต. 

๕ บ้านนาฉันทะ 
นายจันที  เทพายัง/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายดําริ  ผางจันทะ/สมาชิก อบต. 
นายพันงา  ราชาไชย/สมาชิก อบต. 

๖ บ้านน้ําบ่อ 
นายสิงห์ตา  เทพายัง/ผู้ใหญ่บ้าน,  นางสาวทองคํา  อัคฮาด/สมาชิก อบต. 
นายอภินันท์  เทพายัง/สมาชิก อบต. 

๗ บ้านนาคู่ใต้ 
นายใจ  บริสุทธิ์/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายเชษฐา  วงศ์ศรีชา/สมาชิก อบต. 
 

๘ บ้านนาคู่เหนือ 
นายอดุลย์  วงศ์ศรีชา/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายมิตรชัย  วงค์ศรีชา/ประธานสภาฯ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีชา/รองประธานสภาฯ 

๙ บ้านนาคู่น้อย 
นายเกษมศักดิ์  ธ.น.โสม/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายฉัตรชัย วงค์ศรีชา/เลขานุการสภาฯ 
นายคมกริช  บัวสาน/สมาชิก อบต. 

๑๐ บ้านหนองหอยน้อย 
นายสมพงษ์  แก้ววงษ์สิงห์/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายเสน่หา  สุขสบาย/สมาชิก อบต. 
นายประเดิม  จันทร์เหลือง/สมาชิก อบต. 

๑๑ บ้านคําอ้อม 
นายสุทัศน์  โสภาคํา/ผู้ใหญ่บ้าน,  นายบุญตา  เชื้อคําเพ็ง/สมาชิก อบต. 
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 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นาคู่  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และหมดวาระวันที่  
๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น  ๑๑  หน่วยเลือกตั้ง  (หมู่ท่ี  ๑-๑๑) 
๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและเปรียบเทียบย้อนหลัง  ๕  ป ี

ประชากรตําบลนาคู่  จําแนกรายหมู่บ้านทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน๔  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร  

(๒๕๖๓) 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  
(๒๕๖๒) 

ร้อยละ 
(+เพิ่ม,-ลด) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ บ้านหนองหอยน้อย ๔๖๐ ๓๘๒ ๘๔๒ ๒๒๖ ๔๒๘ ๓๖๕ +๗.๔๘ +๔.๖๖ 

๒ บ้านนาคู่กลาง ๒๕๙ ๒๖๐ ๕๑๙ ๑๔๐ ๒๗๔ ๒๖๘ -๕.๔๗ -๒.๙๙ 

๓ บ้านคําอ้อม ๓๐๗ ๒๙๓ ๖๐๐ ๑๗๗ ๓๐๓ ๒๘๙ +๑.๓๒ +๑.๓๘ 
๔ บ้านแขนนาง ๓๑๐ ๒๙๐ ๖๐๐ ๑๕๕ ๓๐๗ ๒๗๗ +๐.๙๘ +๔.๖๙ 

๕ บ้านนาฉันทะ ๒๗๓ ๒๗๖ ๕๔๙ ๑๕๘ ๒๖๒ ๒๖๘ +๔.๒๐ +๒.๙๙ 

๖ บ้านน้ําบ่อ ๔๔๓ ๔๓๙ ๘๘๒ ๒๓๒ ๔๒๕ ๔๑๓ +๔.๒๔ +๖.๓๐ 
๗ บ้านนาคู่ใต้ ๒๔๑ ๒๖๐ ๕๐๑ ๑๙๘ ๒๕๙ ๒๖๓ -๖.๙๕ -๑.๑๔ 

๘ บ้านนาคู่เหนือ ๒๘๔ ๒๕๙ ๕๔๓ ๑๖๑ ๒๘๓ ๒๖๗ +๐.๓๕ -๓.๐๐ 
๙ บ้านนาคู่น้อย ๑๑๗ ๑๒๑ ๒๓๘ ๗๗ ๑๐๙ ๑๑๐ +๗.๓๔ +๑๐.๐๐ 

๑๐ บ้านหนองหอยน้อย ๓๓๕ ๓๗๐ ๗๐๕ ๒๐๓ ๓๒๕ ๓๖๘ +๓.๐๘ +๐.๕๔ 

๑๑ บ้านคําอ้อม ๒๑๖ ๒๓๒ ๔๔๘ ๑๑๑ ๒๒๒ ๒๒๘ -๒.๗๐ +๑.๗๕ 
 รวม ๓,๒๔๕ ๓,๑๘๒ ๖,๔๒๗ ๑,๘๔๑ ๓,๑๙๗ ๓,๑๑๖ +๑.๕๐ +๒.๑๒ 

 
  

                                                           
๔

 ส านักทะเบยีนราษฎร  อ าเภอนาแก  ณ  วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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 ๓.๒  ชว่งอายุและจํานวนประชากร 
  การจําแนกประชากรของตําบลนาคู่  จําแนกด้วยอัตราการเป็นภาระ  (Dependency  
Ratio)  จะแบ่งหมวดอายุเป็น  ๓  กลุ่ม  ดังนี้ 

ช่วงอายุ ชาย  หญิง รวม 

อายุ  ๐-๑๔  ป ี ๖๐๒ ๕๔๓ ๑,๑๔๕ 

อายุ  ๑๕-๕๙  ป ี ๒,๓๐๑ ๒,๑๗๒ ๔,๔๗๓ 
อายุ  ตั้งแต่  ๖๐  ปีขึ้นไป ๓๔๐ ๔๒๔ ๗๖๔ 

รวม ๓,๒๔๗ ๓,๑๓๙ ๖,๓๘๖ 
 

๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 

๑)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
๑.๑)  โรงเรียนบ้านแขนนาง 
๑.๒)  โรงเรียนบ้านน้ําบ่อ 
๑.๓)  โรงเรียนบ้านหนองหอยคําอ้อม 
๑.๔)  โรงเรียนบ้านนาคู่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

๒)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  จํานวน  ๑  แห่ง  คือ  วิทยาลัยการอาชีพนาแก  
๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๑  ศูนย์  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาคู่ 

 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
  ในด้านสาธารณสุขนั้น  ตําบลนาคู่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๒  แห่ง  คือ 
  ๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาคู่ 
  ๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาฉันทะ 
  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.)  ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน  จํานวน  
๑๔๕  คน๕ 
 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  คดีอาชญากรรมส่วนใหญ่  เป็นคดีเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน 
 
 ๔.๔  ยาเสพติด๖   
  ๑)  จํานวนประชาชนที่ดื่มสุราเป็นประจํา  ๑๕๘  คน 

                                                           
๕ งานสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
๖ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนาแก  (ข้อมูล  จปฐ.  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 
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  ๒)  จํานวนประชาชนที่สูบบุหรี่เป็นประจํา  ๓๙๐  คน 
   
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์๗ 
  ๑)  จํานวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  ๖๕๙  คน 
  ๒)  จํานวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  ๒๙๘  คน 
  ๓)  จํานวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จํานวน  ๒  คน 
  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาคู่  และ
ให้การสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  จะดําเนินการได้ 
 
๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง๘ 
  การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๓๓  ระหว่างอําเภอนาแก–จังหวัดนครพนม  และถนนลาดยาง  สายหนองหอยน้อย–แขนนาง  
มีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเป็นถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยแยกเป็นรายการ  ดังนี้ 
๑)  ข้อมูลถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ 

หมู่ที่ บ้าน 
ผิวจราจรกว้าง  (เมตร) 

๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๖.๐๐ 
๑ บ้านหนองหอยน้อย - - ๔๐๐.๐๐ ๑,๒๖๕.๐๐ 

๒ บ้านนาคู่กลาง - - - ๓๑๑.๐๐ 
๓ บ้านคําอ้อม - ๔๑๕.๐๐ - - 

๔ บ้านแขนนาง - - - - 

๕ บ้านนาฉันทะ - - - - 
๖ บ้านน้ําบ่อ - - - - 

๗ บ้านนาคู่ใต้ - - - ๑,๕๗๐.๐๐ 

๘ บ้านนาคู่เหนือ - - - - 
๙ บ้านนาคู่น้อย - - - - 

๑๐ บ้านหนองหอยน้อย - - ๒๗๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ 
๑๑ บ้านคําอ้อม - - - - 

รวม - ๔๑๕.๐๐ ๖๗๕.๐๐ ๓.๔๕๖.๐๐ 

 
  

                                                           
๗ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคู ่
๘

 กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
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  ๒)  ข้อมูลถนนคอนกรีตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ 

หมู่ที่ บ้าน 
ผิวจราจรกว้าง  (เมตร) 

๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๖.๐๐ 

๑ บ้านหนองหอยน้อย - ๓๓๗.๐๐ ๔๔๖.๐๐ - 
๒ บ้านนาคู่กลาง ๑๙๖.๐๐ ๒๙๑.๐๐ ๗๙๕.๐๐ ๗๗.๐๐ 

๓ บ้านคําอ้อม ๒๘๓.๐๐ - ๔๗๔.๐๐ ๖๐.๐๐ 

๔ บ้านแขนนาง - ๒,๘๖๔.๐๐ ๑,๐๖๔.๐๐ - 
๕ บ้านนาฉันทะ - ๕๖๒.๐๐ ๖๑๗.๐๐ ๑,๐๑๘.๐๐ 

๖ บ้านน้ําบ่อ - ๖๖๑.๐๐ ๖๗๕.๐๐ - 
๗ บ้านนาคู่ใต้ - - ๑,๑๒๑.๐๐ - 

๘ บ้านนาคู่เหนือ - ๑๐๓.๐๐ ๑,๓๑๒.๐๐ ๒๐๔.๐๐ 

๙ บ้านนาคู่น้อย - ๑๙๙.๐๐ ๕๒๗.๐๐ - 
๑๐ บ้านหนองหอยน้อย ๖๐.๐๐ ๒๕๙.๐๐ ๙๗๓.๐๐ - 

๑๑ บ้านคําอ้อม ๗๕.๐๐ ๔๙๔.๐๐ ๕๐๗.๐๐ - 

รวม ๖๑๔.๐๐ ๕,๗๗๐.๐๐ ๘,๕๑๑.๐๐ ๑,๓๕๙.๐๐ 
๓)  ข้อมูลถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่ 

หมู่ที่ บ้าน 
ผิวจราจรกว้าง  (เมตร) 

๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๖.๐๐ 
๑ บ้านหนองหอยน้อย ๕๗๒.๐๐ ๑,๖๒๘.๐๐ ๑,๖๒๗.๐๐ - 

๒ บ้านนาคู่กลาง - ๓,๙๑๖.๐๐ ๔๐๔.๐๐ - 
๓ บ้านคําอ้อม ๑,๓๙๐.๐๐ ๙,๖๔๐.๐๐ ๑๑๖.๐๐ - 

๔ บ้านแขนนาง - ๔,๐๒๓.๐๐ - ๑,๑๔๐.๐๐ 

๕ บ้านนาฉันทะ ๑,๙๐๐.๐๐ ๓,๙๐๙.๐๐ ๔๙๓.๐๐ ๒๗๔.๐๐ 
๖ บ้านน้ําบ่อ ๓๗๕.๐๐ ๔,๙๔๔.๐๐ - - 

๗ บ้านนาคู่ใต้ - ๖,๖๗๓.๐๐ ๑,๔๒๔.๐๐ - 

๘ บ้านนาคู่เหนือ ๑,๔๐๐.๐๐ ๖,๕๘๓.๐๐ ๑,๒๒๖.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
๙ บ้านนาคู่น้อย ๑,๖๐๐.๐๐ ๔,๕๕๙.๐๐ - - 

๑๐ บ้านหนองหอยน้อย ๓๖๐.๐๐ ๒,๘๒๐.๐๐ - - 
๑๑ บ้านคําอ้อม - ๑,๕๒๘.๐๐ - - 

รวม ๗,๕๙๗.๐๐ ๕๐,๒๒๓.๐๐ ๕,๒๙๐.๐๐ ๒,๔๑๔.๐๐ 
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๕.๒  การไฟฟูา 
  มีไฟฟูาทั่วถึงทุกครัวเรือน  และมีการตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพ่ือ
ให้บริการแก่ชุมชนที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  มีการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างในชุมชนและจุดเสี่ยง 
 
 ๕.๓  การประปา 
    มีการใช้ประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  โดยจําแนกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
งบประมาณ  
อบต.  (แห่ง) 

งบประมาณ 
หน่วยงานอื่น  (แห่ง) 

หมายเหตุ 

๑ บ้านหนองหอยน้อย ๓ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 
๒ บ้านนาคู่กลาง ๒ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๓ บ้านคําอ้อม ๒ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๔ บ้านแขนนาง ๒ - อบต.นาคู่  ดําเนินการ 
๕ บ้านนาฉันทะ ๑ ๑  (งบ  SML) หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๖ บ้านน้ําบ่อ ๒ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๗ บ้านนาคู่ใต้ ๑ ๑  (งบประชารัฐ) หมู่บ้านดําเนินการเอง 
๘ บ้านนาคู่เหนือ ๒ ๑  (งบ  SML) หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๙ บ้านนาคู่น้อย ๑ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 

๑๐ บ้านหนองหอยน้อย ๓ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 
๑๑ บ้านคําอ้อม ๒ - หมู่บ้านดําเนินการเอง 

 รวม  ๒๑ ๓  
  

๕.๔  โทรศัพท ์
  ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ทุกครัวเรือน  โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นหลัก  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  มีการใช้เครื่องมือสื่อสาร  ดังนี้ 
  -  โทรศัพท์สํานักงาน  ๐๔๒-๕๓๐๙๓๒ 
  -  โทรสาร  ๐๔๒-๕๓๐๙๓๓ 
 
 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
  พ้ืนที่ตําบลนาคู่  มีการให้บริการไปรษณีย์ทั้งตําบล  ดําเนินการโดยที่ทําการไปรษณีย์อําเภอ
นาแก 
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๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ทํานาข้าวเป็นหลัก  โดยเน้นการทํานาปี  ส่วนนาปรังนั้นทําได้เป็นบางปี  
นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  ได้แก่  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  มันสําปะหลัง  เป็นต้น  ซึ่งจะปลูกในช่วง
หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
  
 ๖.๒  การประมง 
  มีการทําประมงน้ําจืด  โดยการจับปลาในลําน้ําก่ํา  ลําน้ําบัง  และลําห้วยสาธารณะ  โดยเป็น
การจับปลายแบบประมงพ้ืนบ้าน  ใช้แห  ลอบ  ไซ  เบ็ด  ในการทําประมง  และมีการเลี้ยงปลาในบ่อน้ํา
ส่วนตัวเป็นบางส่วน 
 

๖.๓  การปศุสัตว์ 
  มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน  เช่น  หมู  ววั  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  โดย
เน้นตลาดในพ้ืนที่หรือชุมชน  ซึ่งไม่มีลักษณะของการทําปศุสัตว์แบบฟาร์มใหญ่หรือการทําแบบ  Contract  
farming  
 
 ๖.๔  การบริการ๙ 
   การบริการในพ้ืนที่ตําบลนาคู่  จําแนกได้  ดังนี้ 

รายการ จํานวน รายการ จํานวน 

ร้านค้า ๕๙ รับจํานํา ๑ 

โรงสีข้าว ๒๖ กักเก็บสินค้า ๒ 
ผลิต/จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ๗ ซ่อมรถ/ขายอะไหล่ ๘ 

ร้านตัดผม/เสริมความงาม ๔ ปั้มน้ํามัน/ตู้บริการน้ํามัน ๓ 
บริการอินเตอร์เน็ต/เกมส์ ๒ โรงแรม/บ้านพัก/รีสอร์ท ๒ 

ขายอาหาร/อาหารสําเร็จรูป/ก๋วยเตี๋ยว ๑๑ ร้านคาราโอเกะ ๒ 

วัสดุก่อสร้าง ๓ อ่ืนๆ ๖ 
 
 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของตําบลนาคู่  ได้แก่   

๑)  ศาลาการเปรียญ  วัดฟูาขื่นสุวรรณตูมภา  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๒   
๒)  ประตูระบายน้ําบ้านนาคู่  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  ๗  
๓)  เจดีย์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์  วัดปุาเทพนิมิตสามัคคีธรรม  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  ๙ 

                                                           
๙ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
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 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  ๑)  โรงงานปัญจาอุตสาหกรรม  สาขา  ๑  หมู่ที่  ๕ 
  ๒)  โรงสีนาแกพงษ์เจริญ  หมู่ที่  ๑๐ 
  ๓)  โรงงานสมภพเฟอร์นิเจอร์  หมู่ที่  ๗ 
 
 ๖.๗  การพาณิชย์และกุล่มอาชีพ 
  ๑)  กลุ่มปุ๋ยหมัก  หมู่ที่  ๑  

๒)  กลุ่มปุ๋ยหมัก  หมู่ที่  ๓ 
๓)  กลุ่มปุ๋ยหมัก  หมู่ที่  ๑๑   
๔)  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑ 
๕)  กลุ่มหัตถกรรม  หมู่ที่  ๒ 
๖)  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓ 
๗)  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 
๘)  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๑ 
๙)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 
๑๐)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกคูณ  หมู่ที่  ๑๑ 

 
 ๖.๘  แรงงาน 
  กลุ่มแรงงานหลักเป็นแรงงานในพ้ืนที่ตําบลนาคู่  หรืออาจมีแรงงานจากนอกพ้ืนที่บ้างในบาง
กรณี  และกลุ่มแรงงานบางส่วนของตําบลนาคู่ไปทํางานในต่างจังหวัด  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม  งาน
ก่อสร้าง  เป็นต้น 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.๑  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนตําบลนาคู่  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๑๐๐  และมีวัดในหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้ 
ชื่อวัด บ้าน หมู่ที่ หมายเหตุ 

วัดฟูาขื่นสุวรรณตูมภา บ้านนาคู่กลาง ๒  

วัดโนนสะอาด บ้านคําอ้อม ๓  
วัดพุทธนิมิตสามัคคีธรรม บ้านคําอ้อม ๓  

วัดศรีวิชัยมงคล บ้านแขนนาง ๔  
วัดเจริญชัย/วัดศรีเจริญชัย/วดัฉิมมาพุทธาราม บ้านแขนนาง ๔  

วัดโพนสว่างอารมณ์ บ้านนาฉันทะ ๕  

วัดศรีบรรทม บ้านน้ําบ่อ ๖  
สํานักสงฆ์เทพนิมิตเจดีย์สามัคคีธรรม บ้านนาคู่น้อย ๙  

วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหอยน้อย ๑๐  

 
 ๗.๒  ประเพณีและงานประจําปี 

ตําบลนาคู่  เป็นตําบลหนึ่งที่มีจารีตประเพณีตามแบบล้านช้างที่เรียกว่า  “ฮีตสิบสอง”  ซึ่งมี
รากศัพท์มาจากคําสองคําได้แก่  “ฮีต”  คือคําว่า  “จารีต”  ซึ่งหมายถึง  ความประพฤติ  ธรรมเนียม  
ประเพณี  ความประพฤติที่ดี  และ  “สิบสอง”  หมายถึง  “สิบสองเดือน”   ดังนั้นฮีตสิบสอง  หมายถึง
ประเพณีท่ีชาวล้านช้าง  (ภาคอีสานและประเทศลาว)  ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ  ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละ
ปี  เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร  ผนวกเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา  การนับเดือนนั้นยึดตามแบบจันทรคติ  รายละเอียดของฮีตสิบสอง  ปรากฏ  ดังนี้ 

๑)  “บุญเข้ากรรม”  เดือนอ้าย  (เดือนเจียงหรือเดือนหนึ่ง)  “ฮีตหนึ่งนั้น  เถิงเดือนเจียงเข้า  
กลายมาแถมท้าย  ฝูงหมู่สังฆเจ้าก็เตรียมเข้าอยู่กรรม  มันหากธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแต่ก่อน  อย่าได้ละห่างเว้น
เข็ญสิข่องแล่นนํา แท้แล้ว”  บุญเข้ากรรมเป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้ากรรม  (ปริวาสกรรม)  เพ่ือให้พระสงฆ์ผู้ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์  เป็นการฝึกจิตสํานึกถึงความบกพร่องของตนและมุ่งประพฤติตน
ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป  ญาติโยมสาธุชนจะได้รวมตัวกันทําบุญถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมงาน
ปริวาสกรรม 

๒)  “บุญคูณลานหรือบุญกองข้าว”  เดือนยี่  (เดือนสอง)  “เถิงฤดูเดือนยี่มาฮอดแล้ว  ให้
นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาตั้งสวดมุงคุล  เอาบุญคูณลาน  เข้าปุาหาไม้เฮ็ดหลัว  อย่าได้หลงลืมทิ่มฮีตเก่าคอง
เดิมเฮาเด้อ”  ถึงเดือนยี่มาถึงให้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  (สวดมุงคุล)  ทําบุญคูณลานหรือบุญกองข้าว  
ให้จัดหาไม้มาไว้ทําฟืนสําหรับใช้ในการหุงต้มประกอบอาหาร 

๓)  “บุญข้าวจี่”  เดือนสาม  “เดือนสามค้อย  เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่  ข้าวจี่บ่ใส่น้ําอ้อย  จัว
น้อยเช็ดน้ําตา”  มูลเหตุดั้งเดิมที่จะมีการทําบุญข้าวจี่มีเรื่องเล่าว่าในกาลครั้งหนึ่ ง  นางปุณณทาสีได้ทําขนม

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
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แปูงจี่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ  ครั้นถวายแล้วนางคิดว่าพระองค์คงไม่เสวย
และอาจเอาทิ้งให้สุนัขหรือกากิน  เพราะอาหารที่นางถวายไม่ประณีตน่ารับประทาน  เมื่อพระพุทธเจ้าทรง
ทราบภาวะจิตของนางปุณณทาสี  จึงรับสั่งให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะแล้วทรงประทับนั่งฉัน  ณ  ที่นางถวาย
นั้น  เป็นผลให้นางเกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง  และเมื่อนางได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็บรรลุ
โสดาปัตติผล  ด้วยอานิสงส์ที่ถวายขนมแปูงจี่  ชาวอีสานทราบอานิสงส์ของการทานดังกล่าว  จึงพากันทํา
ข้าวจี่ถวายทานแต่พระสงฆ์สืบต่อมา  

๔)  “บุญผะเหวดหรือบุญพระเวสสันดร”  เดือนสี่  มูลเหตุแห่งการทํามีกล่าวไว้ในหนังสือ
มาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า  ครั้งหนึ่งพระมาลัยให้ไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   ได้พบ
และสนทนากับพระศรีอาริยเมตตรัยโพธิสัตว์  ผู้ซึ่งจะได้จุติกาลลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  จึงสั่งความ
กับพระมาลัยว่า  “หากใครต้องการจะพบและเกิดในสมัยพระศรีอาริย์  (พระเมตตรัยสัมมาสัมพุทธเจ้า)  ให้ทํา
แต่ความดี  อย่าฆ่าพ่อตีแม่สมณะชีพราหมณ์  ครูอาจารย์  อย่าทําร้ายพระพุทธเจ้า  อย่ายุยงสงฆ์ให้แตกกัน 
และต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียว  ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์”   

๕)  “บุญสงกรานต์”  เดือนห้า  บุญมหาสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ของภาคอีสานกําหนด
ขึ้นในเดือนห้า  มี  ๓  วัน  ตั้งแต่  ๑๓  วันมหาสงกรานต์  ๑๔  วันเนา  ๑๕  วันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก  ชาว
อีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่  โดยมีพิธีการทําบุญตักบาตร  ตอนบ่ายก็จะทําน้ําอบน้ําหอมดอกไม้ธูปเทียนไป
รวมกันที่วัด  เพื่อทําพิธีสรงน้ําพระ  สรงน้ําภิกษุสามเณร  รดน้ําดําหัวคนเฒ่าคนแก่  มีการขนทรายเข้าวัดเพ่ือ
สร้างเจดีย์ทราย  ซึ่งการก่อเจดีย์จะได้บุญตามความเชื่อแล้วยังทําให้พ้ืนที่ตรงนั้นของวัดสูงขึ้นอีกด้วย  

๖)  “บุญบั้งไฟ”  เดือนหก  เป็นประเพณีหนึ่งของชาวล้านช้าง  (ภาคอีสานของไทยและ
ลาว)  โดยมีตํานานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากและเรื่องผาแดงนางไอ่  ซึ่งในนิทาน
พ้ืนบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสสกาล
เทพบุตร  ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า  พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ตามตํานาน
พญาแถน  เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ผู้ดลบันดาลให้ฝนตก  เกิดไม่พอใจชาวโลกจึงบันดาลให้ฝนไม่ตกเลยตลอด  
๗  ปี  ๗  เดือน  ๗  วัน  ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคันคาก  (คางคก)  เป็นจอมทัพของชาวโลก
ต่อสู้กับพญาแถน  พญาคันคากให้พญาปลวกก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงสวรรค์  ให้พญามอดไม้ไปทําลายด้าม
อาวุธของทหารและอาวุธพญาแถน  และให้พญาผึ้ง  ต่อ  แตนไปต่อยทหารและพญาแถน  ฝุายเทวดาพ่ายแพ้ 
พญาแถนจึงให้คํามั่นว่า  หากมนุษย์ยิงบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อไรจะรีบบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ทันทีและถ้ากบ
เขียดร้องก็ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกลงถึงพ้ืนแล้ว การจัดงานในภาคเช้าจะมีการทําบุญตักบาตร  ภาคบ่าย
แห่และจุดบั้งไฟ 

๗)  “บุญซําฮะ”  เดือนเจ็ด  มูลเหตุที่มีการทําบุญซําฮะ  มีเรื่องเล่าว่า  ครั้งพุทธกาลที่เมือง
ไพสาลีได้เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง  เพราะฝนแล้งและผู้คนตายเป็นอันมากเนื่องจากความอดอยาก
และเกิดอหิวาตกโรค  บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยซากศพ  ชาวเมืองจึงพากันไปอาราธนาพระพุทธเจ้าให้มาระงับ
เหตุเภทภัย  พระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากเมืองราชคฤห์พร้อมพระภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ไปยังเมืองไพสาลี  เมื่อ
พระองค์เสด็จไปถึงบังเกิดผลตกห่าใหญ่  น้ําท่วมพ้ืนดินขึ้นถึงหัวเข่าพัดเอาซากศพลอยไปตามน้ํา  พระองค์จึง
ให้พระอานนท์เรียนคาถา  แล้วโปรดให้พระอานนท์ไปสวดมนต์ภายในกําแพงเมือง  พร้อมกับนําบาตรน้ํามนต์

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ของพระองค์ไปประพรมจนทั่วเมือง  วิธีดําเนินการ  ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพร้อมกันตั้งผามหรือปะรําขึ้นกลาง
หมู่บ้าน  หรือท่ีใดที่หนึ่งตามท่ีเห็นเหมาะสม  มีต้นกล้วยผูกที่เสาปะรําทั้งสี่มุม  เตรียมอาสนสงฆ์  กรวดทราย 
ซึ่งปรกติเอาไปจากบ้านของชาวบ้านทุกคน  และหลักไม้ไผ่แปดหลักพร้อมเครื่องไทยทาน  น้ําพระพุทธมนต์ 
ฝูายผูกแขนกะให้ครบทุกคนในหมู่บ้านนั้นและเทียนเวียนหัว  (เทียนยาวขนาดวัดรอบศีรษะ)  บ้านละเล่ม  
แล้วนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น  วันรุ่งขึ้นถวายอาหารบิณฑบาตและเครื่องไทยทานแด่
พระสงฆ์    

๘)  “บุญเข้าพรรษา”  เดือนแปด  มูลเหตุ  ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุเที่ยวจาริกสอนธรรม
ไปตามหมู่บ้านต่างๆ  ตลอดทั้งปี  ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝน  ฤดูหนาว  หรือฤดูร้อน  แต่ในฤดูฝนนั้นภิกษุได้เหยียบย่ํา
ข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย  สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยต่างๆ  ถูกเหยียบตายไปด้วย  พระพุทธเจ้าจึงทรง
บัญญัติให้ภิกษุต้องจําพรรษา  ๓  เดือน  ในฤดูฝน  โดยมิให้ไปค้างแรมที่อ่ืนใดนอกจากในวัดของตน  ถ้าภิกษุ
ฝุาฝันถือว่า  “ศีลขาดและต้องอาบัติทุกกฎ”  เว้นแต่กรณีจําเป็นที่เรียกว่า  “สัตตาหกรณียะ”  เช่น  บิดา
มารดาปุวย  เป็นต้น  แต่ต้องกลับมาภายใน  ๗  วัน  พรรษาจึงจะไม่ขาด  บุญเข้าพรรษาจะมีการทําบุญตัก
บาตร  ถวายผ้าอาบน้ําฝน  สงบ  จีวรและเทียนพรรษา  (อัฐบริขารและสังฆทาน)  และมีขบวนแห่เทียน  ซึ่ง
ตกแต่งสลักเทียนเป็นลวดลายเรื่องราวทางพุทธศาสนา 

๙)  “บุญข้าวประดับดิน”  เดือนเก้า  ความเป็นมาของประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  มี
เรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า  ญาติของพระเจ้าพิมพิสารกินของที่จะถวายพระสงฆ์  เมื่อตายไปจึงไปเกิดใน
นรก  พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติที่ตายไป  พอตกกลางคืนเหล่าญาติของ
พระเจ้าพิมพิสารทีต่ายไป  ปรากฏตัวเปล่งเสียงร้องน่ากลัวบริเวณพระราชนิเวศ  รุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารจึงได้
รีบไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ได้บอกเหตุให้ทราบว่าญาติที่ไปตกอยู่ในภูมินรก  ต้องการได้รับส่วนกุศล  
จึงจัดให้มีการถวายทานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตญาติทั้งหลาย  จึงเป็นเหตุ ให้เกิดการทําบุญข้าวประดับ
ดินขึ้นมา  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ตายไปแล้ว  และถือเป็นประเพณีที่ต้องทํามาเป็นประจํา  ไม่ใช่แค่เหล่า
ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว  แต่บรรดาวิญญาณเร่รอน  ก็สามารถรับส่วนกุศลนั้นไปด้วย  บุญข้าวประดับดินทําใน
วันแรมสิบสี่ค่ํา  เดือนเก้า  (เดือนเก้าดับ)  เป็นการนําข้าวปลา  อาหาร  คาวหวาน  ผลไม้  หมาก  พลู  บุหรี่ 
อย่างละเล็กอย่างละน้อย  แล้วห่อด้วยใบตองทําเป็นห่อเล็กๆ  นําไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพ้ืนดิน
บริเวณรอบๆ  กําแพงวัด  เจดีย์หรือโบสถ์  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 

๑๐)  “บุญข้าวสาก”  (สลากภัต)  เดือนสิบ  มูลเหตุ  บุตรกระฎุมพีผู้หนึ่ง  เมื่อพ่อสิ้นชีวิต
แล้ว  แม่ก็หาภรรยาให้  แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน  แม่จึงหาหญิงอ่ืนให้เป็นภรรยาอีก  ต่อมาเมียน้อยมีลูก  เมียหลวง
อิจฉาจึงคิดฆ่าเมียน้อยและลูก ก่อนตายเมียน้อยคิดอาฆาตเมียหลวง  ชาติต่อมาทั้งสองเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ  
และอาฆาตเข่นฆ่ากันเรื่อยมา จนชาติสุดท้าย  ฝุายหนึ่งเกิดเป็นคน  อีกฝุายหนึ่งเกิดเป็นยักษิณี  ยักษิณีจอง
เวรได้มากินลูกของผู้เป็นคนถึงสองครั้ง  พอเกิดลูกคนที่สามยักษิณีจะตามมากินอีก  หญิงคนนั้นพร้อมลูกและ
สามี  จึงหนีไปพ่ึงพระพุทธเจ้า  ณ  เชตะวันมหาวิหาร  พระพุทธเจ้าได้ เทศนาให้ทั้งสองเลิกจองเวรกัน  และ
โปรดให้ทางยักษิณีไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนา  นางยักษิณีมีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ําดี  ชาวเมืองนับถือ
มาก  จึงได้นําอาหารไปส่งอย่างบริบูรณ์  นางยักษิณีจึงนําอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากภัตแด่พระสงฆ์วัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ละแปดที่เป็นประจํา  ชาวอีสานจึงถือเป็นประเพณีถวายสลากภัตหรือบุญข้าวสากสืบต่อมาและมีการเปลี่ยน
เรียกนางยักษิณีว่า  “ตาแฮก”  จัดให้มีการทําบุญข้าวสากในวันขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๐   

๑๑)  “บุญออกพรรษา”  เดือนสิบเอ็ด  วันออกพรรษาจะตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๑  
ของทุกปี  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “วันมหาปวารณา”  คําว่า  “ปวารณา”  แปลว่า  “อนุญาต”  หรือ  “ยอม
ให้”  ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบสังฆกรรม  เรียกว่า  “มหาปวารณา”  เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุ
ว่ากล่าวตักเตือนกันได้  เพราะในระหว่างเข้าพรรษา  พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  การให้
ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้  ทําให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน  และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย  
ส่วนของญาติโยมสาธุชนจะมีการทําบุญตักบาตร  ถวายปราสาทผึ้งในภาคเช้า  ตอนค่ําจะมีประเพณีไหลเรือไฟ  
เพ่ือบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ริมแม่น้ํานัมมทานที 

๑๒)  “บุญกฐิน”  เดือนสิบสอง  การทอดกฐินเป็นกาลทาน  (การให้ทานที่กําหนด
ระยะเวลา)  ตามพระวินัยกําหนดกาลไว้  คือ  ตั้งแต่แรม  ๑  ค่ํา  เดือน  ๑๑  ถึงวันขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๒  
ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน  ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้  จะทอดก่อนหรือทอดหลังกําหนดนี้ 
ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน  แต่มีข้อยกเว้นพิเศษว่า  ถ้าทายกผู้จะทอดกฐินนั้นมีกิจจําเป็น  เช่น  จะต้องไปในทัพ  
ไม่สามารถจะอยู่ทอดกฐินตามกําหนดนั้นได้  จะทอดกฐินก่อนกําหนดดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธะ  ทรง
อนุญาตให้ภิกษุรับไว้ก่อนได้  การทอดกฐิน  คือ  การนําผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ําห้ารูป  แล้วให้
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ท้ังนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น 

 
๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (local  wisdom)  หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่

ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน  ทั้งทางกว้าง
และทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง  ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย  ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  เป็นองค์ความรู้  และ
เทคนิคที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  ได้แก่  หมอสูตรขวัญ  หมอเหยา  หมอยาสมุนไพร  การจักสาน  เป็นต้น 

 ภาษาถ่ิน  พื้นที่ตําบลนาคู่  มีภาษาถ่ินหลัก  ๒  ภาษา  คือ   
๑)  ภาษากะเลิง  ใช้ในกลุ่มหมู่บ้านนาคู่  น้ําบ่อ  แขนนาง  (แถบลุ่มน้ําบัง)  เช่น  ไปเส๋ย  

แปลว่า  ไปไหน,  เผ๋ย  แปลว่า  ใคร,  ไปทางเด๋ย  แปลว่า  ไปทางไหน  ไปที่ไหน  เป็นต้น 
๒)  ภาษาผู้ไท  (ภูไท)  ใช้ในกลุ่มหมู่บ้านหนองหอย  คําอ้อม  เช่น  แม้นผู้เลอ  แปลว่า  นั่น

คือใคร,  ไปสิเลอ  แปลว่า  ไปที่ไหน,  เก๋อ  แปลว่า  เกลือ  เป็นต้น  
๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของตําบลนาคู่  ที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน  ดังนี้ 
  ๑)  ผ้าทอ  ได้แก่  ผ้าห่ม  ผ้าขาวม้า  ผ้ามัดหมี่  เป็นต้น 
  ๒)  หมวกสานจากเส้นพลาสติกและใบลาน 
  ๓)  ข้าวโพด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑  น้ํา 
  ทรัพยากรน้ําของตําบลนาคู่  มีแม่น้ําสายหลัก  ๒  สาย  คือ  น้ําก่ําและน้ําบัง  โครงการ
ประตูระบายน้ําบ้านนาคู่  ตามพระราชดําริ  สร้างกั้นลําน้ําก่ํา  เพ่ือเป็นการกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  
และก่อสร้างเขตชลประทาน  โดยมีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูาบ้านหนองหอย  และปลูกพืชโดยใช้เกษตรน้ําฝน     
 ๘.๒  ปุาไม ้
  มีปุาชุมชนหรือที่สาธารณประโยชน์  ได้แก่   

๑)  โคกหนองแซง  พื้นที่  ๕๘๐  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
  ๒)  โคกหนองตะหลุง  พื้นที่  ๑๘๗  ไร่  ๒  งาน  ๖๙  ตาราวา 
  ๓)  โคกร้างนาแก  พื้นที่  ๑๐๑  ไร่  ๖๕  ตารางวา 
  ๔)  โคกลุมพุก  (ปุาลุมพุก)  พื้นที่  ๑๘๑  ไร่  ๗๕  ตารางวา 
 

๘.๓  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 พ้ืนที่ปุาชุมชนของตําบลนาคู่  เป็นปุาเบญจพรรณ  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีความอุดม

สมบูรณ์ต่ํา  ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก  โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสด  เช่น  ปอเทือง  ถั่วพร้า  โสน
แอฟริกัน เป็นต้น  หรือการไถกลบตอซังข้าว  เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์  ปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน 

 
 ๘.๔  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ตําบลนาคู่  มีพ้ืนที่  ๓๓.๗๘  ตารางกิโลเมตร  (พ้ืนที่ทั้งหมด  ๒๑,๑๑๒.๕  ไร่)  มีเนื้อที่ทํา
นา  ๑๔,๗๔๑  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๘๒  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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๘.๕  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทําการเกษตร 
ที ่ รายการ หมู่ที ่ น.ส.ล.  เลขที่ เนื้อท่ี หมายเหตุ 

๑ สระน้ําสาธารณประโยชน์ ๑ นพ.๐๑๙๑ ๑-๑-๐๑  

๒ หนองกกกอก ๒ ๓๒๗๓๖ ๔-๓-๑๗  
๓ หนองบักสาร ๒ นพ.๐๑๔๐ ๓-๐-๐๑  

๔ หนองจีเหล้า ๒ นพ.๐๑๔๑ ๒-๓-๓๖  

๕ หนองไผ่ ๒ ๓๒๗๒๙ ๘-๑-๔๐  
๖ หนองสระใหญ ่ ๓ ๓๐๐๗๒ ๑๓-๒-๓๒  

๗ สระน้ําสาธารณประโยชน์ ๓ ๓๐๐๗๑ ๐-๒-๒๗  
๘ หนองกํ่าใหม ่ ๔ ๓๒๖๙๓ ๖-๐-๕๒  

๙ หนองหญ้าม้า ๔ ๓๒๗๓๘ ๑-๒-๒๓  

๑๐ หนองแล้ง ๔ ๓๒๖๙๔ ๙-๐-๓๘  
๑๑ หนองโดน ๕ ๓๐๐๗๔ ๗๐-๐-๒๗  

๑๒ หนองบัวโค้ง ๖ ๓๒๗๓๕ ๒-๐-๘๘  

๑๓ หนองกํ่าหลง ๗ ๒๙๑๔๕ ๑๖-๓-๖๖  
๑๔ หนองก้านเหลือง ๗ - ๑๐๗-๑-๓๙  

๑๕ หนองผีบ้า ๘ นพ.๐๑๔๒ ๔-๐-๔๒  

๑๖ หนองกํ่าใหญ ่ ๘ นพ.๐๑๔๓ ๑๙-๐-๔๖  
๑๗ หนองเลิงเต่า ๘ - - ความจุ  ๐.๔  ล้าน  ลบ.ม. 

๑๘ หนองแสงน้อย ๘ ๓๓๗๖๓ ๕-๒-๙๐  
๑๙ หนองเลิงน้อย ๘ ๓๓๙๖๑ ๘๕-๐-๒๖  

๒๐ หนองกุดกว้าง ๘ - ๖-๑-๐๒  

๒๑ หนองเลิง ๘ ๓๑๐๔๘ ๖๕-๐-๖๓  
๒๒ หนองกกเหมือด ๘ นพ.๐๑๗๐ ๗-๒-๕๙  

๒๓ หนองเปือย ๘ ๒๙๑๔๗ ๑๑-๐-๖๑  

๒๔ หนองหวาย ๘ - ๒๑-๐-๗๐  
๒๕ หนองดอนหอ ๙ ๓๐๐๗๕ ๒๐-๒-๗๖  

 
  



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๘ 

 

๘.๕  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทําการเกษตร  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ หมู่ที ่ น.ส.ล.  เลขที่ เนื้อท่ี หมายเหตุ 
๒๖ หนองวังยาว ๙ - ๒๙-๒-๒๔  

๒๗ หนองสระพัง ๑๐ ๓๒๗๒๗ ๔-๒-๐๙  

๒๘ หนองชัยวาล ๑๐ ๓๐๐๗๐ ๕-๑-๒๓  
๒๙ หนองขอนแก่น ๑๐ ๓๒๗๓๔ ๒-๒-๓๘  

๓๐ หนองช้างไล ่ ๑๐ ๓๒๗๓๓ ๓-๓-๒๕  

๓๑ ลําน้ําก่ํา     
๓๒ ลําน้ําบัง     

๓๓ ห้วยฮ ี     

๓๔ ห้วยน้ําบ่อ     
๓๕ อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบ่อ     

 
๘.๖  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

  แหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  เป็นระบบประปาจํานวนทั้งหมด  ๒๔  แห่ง  จําแนกเป็น   
  ๑)  ก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคู่  จํานวน  ๒๑  แห่ง 
  ๒)  ก่อสร้างโดยงบประมาณจากแหล่งอื่น  จํานวน  ๓  แห่ง 
 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๑๙ 

 

ส่วนที่  ๒ 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)     

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจก
บุคคล  และมีความม่ันคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น  
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  สถาบันชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน  มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน  จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีก าร
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การ
ลงทุนและการท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการ



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๐ 

 

ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
การพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๑ 

 

และสังคมแห่งชาติ  รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  มีความครบถ้วนสมบูรณ์  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และ
แนวทางการปฏิรูปประเทศ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  

ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ

ในช่วงเวลา  ๕  ปี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง  ๕  ปีแรก

ของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน
ไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ

เหลื่อมล้ าในทุกมิติ  เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง

ทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม ่

๔)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

๕)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

๖)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๒ 

 

ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  
ภูมิภาค และท้องถิ่น  

๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่ งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนที่เมือง  การเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับ

การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

การพัฒนาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   

๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  ศักยภาพ  โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๑๐)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  ประสานและพัฒนาความ

ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ

ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวที

ระดับโลก  ระดับภูมิภาค  และระดับอนุภูมิภาค 

 
๑.๓  ไทยแลนด์  ๔.๐ 

รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า  “โมเดลประเทศไทย  ๔.๐”  หรือ  “ไทย
แลนด์  ๔.๐”  มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก  ๓  ประการ  ได้แก่  ๑)  กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง  (Middle  Income  Trap)  ๒)  กับดักความเหลื่อมล้ า  (Inequality  Trap)  ๓)  กับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา  (Imbalance  Trap)  โดยมีเปูาหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และ
ยั่งยืน  อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งไทยแลนด์  ๔.๐   คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-
Based  Economy”  หรือ  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) 
ชุดใหม่ ประกอบด้วย  

๑)  Productive  Growth  Engine  ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง  (High  Income  Country)  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ปัญญา  เทคโนโลยี  และ
ความคิดสร้างสรรค์  กลไกดังกล่าวประกอบไปด้วย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  
การบริหารจัดการสมัยใหม่  และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
วิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๓ 

 

ขนาดใหญ่  รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี  เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการ
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

๒)  Inclusive  Growth  Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้  โอกาสและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
จังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  การ
สร้างงานใหม่ๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ  การเสริมสร้างทักษะ
และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  และการจ่ายภาษี
ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข  (Negative  Income  Tax)  เพ่ือแก้ไขกับดักความ
เหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

๓)  Green  Growth  Engine  การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต  จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุล
ของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย   การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  
การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน  (Cost  Advantage)  เป็นหลัก  มาสู่การ
ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ  (Lost  Advantage)  หัวใจส าคัญอยู่ที่การ
พัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด  อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและ
ประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน  ทั้ง  ๓  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ  มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา  โครงสร้างเศรษฐกิจ  ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่  ๒๑  ซึ่ง
รัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ  เอาเทคโนโลยีของต่ างชาติมาและต้อง
ยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 

๑.๔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 
  ๑)  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  ๔)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา
ไม้ให้ได้  ๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ  โดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
 

๑.๕  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) 

วิสัยทัศน์   
“สังคมเข้มแข็ง  เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือน

บ้านและจีนตอนใต”้ 
เปูาประสงค์รวม 

๑)  สังคมเข้มแข็ง 
๒)  เกษตรก้าวหน้า 
๓)  การค้ามั่งค่ัง 
๔)  การท่องเที่ยวยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑)  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒)  การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
๓)  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
๔)  การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
๑)  เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒)  เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
๓)  เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน เพ่ือการค้าและการลงทุน 

 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๕ 

 

๑.๖  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 

  “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” 
เปูาประสงค์รวม 

 “เมืองแห่งความสุข  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงปลอดภัย  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑)  การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๒)  การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓)  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔)  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
๕)  การรักษาความมั่นคงชายแดน 

๑.๗  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
วิสัยทัศน์ 

  “เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้  ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เปูาประสงค ์

  ๑)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๒)  ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
สะดวกและปลอดภัย 
  ๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๔)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้าน 
  ๕)  ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๖)  ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
๕)  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖)  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๖ 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
 ๒.๑  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  

“ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
เสริมสร้างประชารัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน” 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
  ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
  ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
 ๒.๓  เปูาประสงค์ 
  ๑)  จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป 
  ๒)  จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓)  จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๔)  จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  ๕)  จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 

๒.๔  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
   จ านวนการจัดโครงการพัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
   จ านวนการจัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   จ านวนการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  อบต.นาคู่ 
   จ านวนการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   จ านวนการตั้งงบประมาณการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 

จ านวนการตั้งงบประมาณก่อสร้างร่องระบายน้ า 
จ านวนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวนการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จ านวนการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
จ านวนการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
จ านวนติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๗ 

 

  ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 
   จ านวนการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
  ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและศาสนา 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันและอาหารเสริม  (นม) 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
   จ านวนการจัดโครงการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   จ านวนการจัดโครงการจัดสวัสดิการและให้การสังคมสงเคราะห์ 
   จ านวนการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
   จ านวนการจัดโครงการปูองกันแก้ไขโรคติดต่อ 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
(อสม.) 
   จ านวนการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   จ านวนการจัดโครงการจัดสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   จ านวนการจัดโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
   จ านวนการจัดโครงการส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 ๒.๕  ค่าเปูาหมาย 
  ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
   จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการบริหาร 
   จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
   จัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  อบต.นาคู่ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๘ 

 

จัดโครงการที่เก่ียวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   การตั้งงบประมาณการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 

การตั้งงบประมาณก่อสร้างร่องระบายน้ า 
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง 
การซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
การขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ติดต้ังตู้น้ าหยอดเหรียญ   

  ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   การจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   การจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 
   การก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
  ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและศาสนา 
   จัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   จัดโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันและอาหารเสริม  (นม) 
   จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
   จัดโครงการพัฒนาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   จัดโครงการจัดสวัสดิการและให้การสังคมสงเคราะห์ 
   จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
   จัดโครงการปูองกันแก้ไขโรคติดต่อ 
   จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
   จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 
   จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 
   จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี 
   จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   จัดโครงการจัดสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๒๙ 

 

   จัดโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
   จัดโครงการส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 
  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการบริหาร 
  ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข  
 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  ให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ๒)  พัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  ๓)  พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการหารายได้ของประชาชน 
  ๔)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๕)  เสริมสร้างด้านการพัฒนาสังคม 
 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

๑)  การพัฒนาการค้าและการลงทุน   
  ๒)  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๓)  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

๔)  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน   
๕)  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
๖)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
  



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๓๐ 

 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  และปัจจัยภายนอกได้แก่  
โอกาส  (Opportunities : O )  และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ  และการใช้  Demand  
analysis 

๑)  ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องน ามาพิจารณา  ได้แก่  ด้านการบริหาร  

ระเบียบกฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ระบบฐานข้อมูล  การประสานงาน  ทรัพยากร  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท างาน  การวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strengths : S )  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมี
ส่วนดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จในการพิจารณาด้านต่าง ๆ การ
วิเคราะห์จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่า  มีส่วนเสีย  ความ
อ่อนแอ  ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ดังนี้ 

จุดแข็ง  ( Strengths : S ) จุดอ่อน  (Weaknesses : W ) Demand  analysis 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของต าบล  
(อบต.) 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงาน      
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของต าบล  
(อบต.) 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่
ทัน  ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการ
การพัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  มี
ผลท าให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

๑.  โครงสร้างการ
บริหารงานของต าบล  
(อบต.) 
-  เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๒.  ระบบข้อมูล 
-   มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
-   มีการติดตามประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน  ประชาชนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.  ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
-  ประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักเห็น
ความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูล 

๒.  ระบบข้อมูล 
-  จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารบริการแก่
ประชาชน 
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จุดแข็ง  ( Strengths : S ) จุดอ่อน  (Weaknesses : W ) Demand  analysis 

๓.  บุคลากร 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตาม
โครงสร้าง 

๓.  บุคลากร 
-  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่
เหมาะสมสายงานและความรู้
ความสามารถที่มี 

๓.  บุคลากร 
-  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
และ สรรหาบุคลากรให้
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

๔.  การเงิน/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจาก
หน่วยงานอื่น 

๔.  การเงิน/งบประมาณ      
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๔.  การเงิน/งบประมาณ 
-  ปัญหาและความ
ต้องการมีจ านวนมาก  แต่
งบประมาณไม่เพียงพอใน
การด าเนินการ 

๒)  ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่   ด้านสังคม  ด้าน
เทคโนโลยี  การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunities : O )  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร  หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T )  
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็น
ข้อจ ากัด  ดังนี้ 

โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) Demand  analysis 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / 
นโยบาย 
- นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพ
ในการสนับสนุนการพัฒนา 
-  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
อย่างมีพลัง 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / 
นโยบาย 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถ
บริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / 
นโยบาย 
-  ต้องปรับกฎหมายที่มีความล้า
หลังและไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก 
-  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่ม
ออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ภัยธรรมชาติ  คือน้ าท่วม 
-  ปัจจัยการผลิตสูง  ราคาสินค้า
เกษตรมีราคาต่ า 
-  ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือ
ท าโครงการไม่ต่อเนื่อง 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 
-  แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ 
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โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) Demand  analysis 

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกีฬา
และการท่องเที่ยว 
-   หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญ
ให้ความร่วมมือดี 
-  ประชาชนมีประเพณี  วัฒนธรรม
และวิธีชีวิตที่เรียบง่าย 
-   ประชาชนชอบออกก าลังกาย  
และเล่นกีฬา 
-  มีส านักสงฆ์เทพนิมิตสามัคคีธรรม  
ซึ่งเป็นสถานที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน 

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-   การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างล่าช้า  ไม่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
-  ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยสนใจ 
ยังขาดการให้ความร่วมมือ 
-  หลักธรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตที่
ดีงามถูกละเลย 
 

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-  จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.  ด้านเทคโนโลย ี
-  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
-  มีการบริการ  wifi  ฟรี  ส าหรับ
บริการประชาชน 

๔.  ด้านเทคโนโลย ี
-  ยังขาดความรู้ในการสืบค้นและ
น ามาใช้ประโยชน์ 

๔.  ด้านเทคโนโลย ี
-  ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ 

๕.  ด้านสาธารณสุข 
-  รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ  มา
ด าเนินการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

๕.  ด้านสาธารณสุข 
-  ระบบเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นถึง
ระดับโลกได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรง  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  
คนว่างงาน   

๕.  ด้านสาธารณสุข 
-  ประชาชนไม่มีเงินเพียงพอต่อ
การใช้จ่ายเพราะไม่มีงานท า  ถูก
เลิกจ้าง  ขายสินค้าไม่ได้  เพราะไม่
มีคนซื้อ 
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ตารางการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
น้ าหนักการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง  (S) จุดอ่อน (W) รวม พิกัด 

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของต าบล  
(อบต.) 
๒.  ระบบข้อมูล 
๓.  บุคลากร 
๔.  เงิน/งบประมาณ 

+๒ 
 

+๒ 
+๒ 
+๓ 

-๒ 
 

-๑ 
-๑ 
-๑ 

๐ 
 

+๑ 
+๑ 
+๒ 

 
 
 
 
 
(+๔,+๑) รวม +๙ -๕ +๔ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส (O) อุปสรรค(T ) รวม 

๑.  ด้านการเมือง / กฎหมาย / นโยบาย 
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๓.  ด้านสังคม / วัฒนธรรม 
๔.  ด้านเทคโนโลย ี
๕.  ด้านสาธารณสุข 

+๒ 
+๒ 
+๒ 
+๒ 
+๑ 

-๒ 
-๑ 
-๑ 
-๑ 
-๓ 

๐ 
+๑ 
+๑ 
+๑ 
-๒ 

รวม +๙ -๘ +๑ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 

จุดแข็ง 
จุดอ่อน 
โอกาส 
อุปสรรค / ข้อจ ากัด 

+๓ 
-๓ 
+๓ 
-๓ 

+๒ 
-๒ 
+๒ 
-๒ 

+๑ 
-๑ 
+๑ 
-๑ 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์โดย  SWOT 

การวิเคราะห์โดยใช้  SWOT  เป็นเครื่องมือนั้น  สามารถแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น  ๔  กลยุทธ์  เพ่ือใช้
ในการพิจารณาและวางแผน  ดังนี้ 
๑.  กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (Strategy to increase potential : SO) 
 ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ และสภาพโอกาสที่เอ้ืออ านวย เพ่ิมศักยภาพในการท างานของ
หน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
๒.  กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (Strategy to build  security : ST) 
 ใช้ประโยชน์จุดแข็งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้ลดน้อยลง 
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๓.  กลยุทธ์เร่งพัฒนา (Strategy to accelerate development :WO) 
 ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เป็นปัจจัยผลักดันจาก
ภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานที่มีจุดอ่อนรอคอยการ แก้ไขอยู่ 
๔.  กลยุทธ์แก้วิกฤติ  (Strategy to solve the crisis : WT) 
 ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้าย และจุดอ่อนของหน่วยงานที่มีอยู่ แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ 
และปรับรื้อระบบการท างานให้ต่างจากเดิม เพ่ือหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพกลยุทธ์ของ อบต.นาคู่ จากการวิเคราะห์โดย SWOT  “กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ : SO” 
สรุป 
 จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ควรใช้กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ  (SO)  
กล่าวคือ  ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่  และสภาพโอกาสที่เอ้ืออ านวย  เพ่ิมศักยภาพในการท างานของ
หน่วยงาน  เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่  ให้เต็มศักยภาพต่อไป 
 
๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของต าบลนาคู่ มีดังนี้ 
๑)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวและมีความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก 

โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
  ๒)  โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น 
ประเทศก้าวสู่ความเป็นระบบการค้าและบริการ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 

โอกาส  (Opportunities  :  O) 

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ : SO 

กลยุทธ์เร่งพัฒนา : WO 

พิกัด  (+๔,+๑) 

จุดอ่อน  (Weakness  :  W) จุดแข็ง  (Strengths  :  S) 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุม้กนั: ST กลยุทธ์แก้วิกฤติ : WT 

อุปสรรค  (Threats  :  T) 
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  ๓)  ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ท าให้ภาระการคลังเพ่ิมขึ้น 
สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน  อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
  ๔)  ผลิตภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ า  ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์
ความรู้สูง  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
  ๕)  สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติ  เพราะขาดทักษะการคิด  วิเคราะห์  ไม่สามารถแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 
  ๖)  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย  เช่น  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และ
ความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ  ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความ
รับผิดชอบ  เป็นต้น 
  ๗)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร   
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต  ทัศนคติ  ความ
เชื่อ  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
  ๘)  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ความ
ขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๙)  ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัยและดินถล่ม 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑๐)  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  รูปแบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น 

๑๑)  ปัญหาโรคระบาด  เป็นปัญหาที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  สุขภาพ  การ
บริหารราชการของท้องถิ่น  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ของ  อบต.นาคู่   ๓๖ 

 

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด ๑. กองช่าง 
๒. กองสวัสดิการสังคม 
๓. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๔. กองคลัง 

๒ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด ๑. กองช่าง 
๒. กองสวัสดิการสังคม 
๓. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๔. กองคลัง 

๓ ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง ๑. กองคลัง 

๔ ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ๑. กองคลัง 

๕ ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด ๑. กองช่าง 
๒. กองสวัสดิการสังคม 
๓. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๔. กองคลัง 

๖ ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑. ส านักปลัด 
๒. กองสวัสดิการสังคม 
๓. กองคลัง 

๗ ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑. ส านักปลัด 
๒. กองสวัสดิการสังคม 
๓. กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

๘ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑. ส านักปลัด 
๒. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๓. กองคลัง 

๙ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด ๑. กองสวัสดิการสังคม 
๒. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๓. กองคลัง 

๑๐ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ด้านบริการ
ชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑. ส านักปลัด 
๒. กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๓. กองคลัง 

๑๑ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ด้านการ
ด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบ
กลาง 

ส านักปลัด ๑. กองสวัสดิการสังคม 
๒. กองช่าง 
๓. กองคลัง 
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๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ยุทธศาสตร ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

        
  

  

     ๑. ๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

11  1,176,000  11  1,176,000  11  1,176,000  11  1,176,000  11  1,176,000  55  5,880,000  

     ๑. ๒ แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

9  800,000  9  800,000  9  800,000  9  800,000  9  800,000  45  4,000,000  

รวม             

๒. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        
    

     ๒. ๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

16  2,996,100   - -  - - - - - - 16  2,996,100  

     ๒. ๒ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

30  27,395,200  -   - - - - - - - 
          

30  
       27,395,200  

รวม   - - - - - - - -   
๓. ด้านเศรษฐกิจ             
     ๓. ๑ แผนงาน
การเกษตร 

10  4,701,000  6  390,000  6  390,000  6  390,000  6  390,000  34  6,261,000  

รวม             
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ยุทธศาสตร ์
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๔. ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

     ๔. ๑ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11  900,000  11  900,000  11  900,000  11  900,000  11  900,000  55           4,500,000  

     ๔. ๒ แผนงาน
การศึกษา 

23  4,992,000  23  4,992,000  23  4,992,000  23  4,992,000  23  4,992,000  115         24,960,000  

รวม             
๕. ด้านการพัฒนา
สังคมและสาธารณสุข 

          
  

     ๕. ๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

4  100,000  4  100,000  4  100,000  4  100,000  4  100,000  20              500,000  

     ๕. ๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

40  562,000  40  562,000  40  562,000  40  562,000  40  562,000  200           2,810,000  

     ๕. ๓ แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

15  232,000  15  232,000  15  232,000  15  232,000  15  232,000  75           1,160,000  

     ๕. ๔ แผนงานงบ
กลาง 

6  8,624,000  6  8,624,000  6  8,624,000  6  8,624,000  6  8,624,000  30         43,120,000  

รวม             
รวมทั้งสิ้น 175  52,478,300  125  17,776,000  125  17,776,000  125  17,776,000  125  17,776,000  675        123,582,300  
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๒.  บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัเวที
ประชาคม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

จัดเวทีประชาคม  อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง  ทั้ง  
๑๑ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาระดับต่างๆ 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ชุมชน  ปีละ  ๑  ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

อบต.นาคู่  มีข้อมูล
พื้นฐานชุมชน
ประกอบการจดัท า
แผนพัฒนาระดับต่างๆ 

ส านักปลดั 

๓ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลกรได้เพิ่ม
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและ
สมาชิก  อบต.เข้าร่วม
อบรมตามโครงการต่างๆ  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

บุคลากรมีความเข้าใจ
ในระเบียบข้อกฎหมาย
หรือโครงการที่เข้ารับ
การอบรม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ  
อบต.นาคู ่

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการบริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

จัดอบรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีให้แก่บุคลากร
ของ  อบต.นาคู่  ผู้น าชุมชน  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนการอบรม
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ในการ
บริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕ โครงการ
อินเตอร์เนต็ต าบล 

เพื่อให้บริการประชาชนใน
การค้นหาข้อมลูข่าวสาร 

จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต
และปรับปรุงระบบเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชน
สามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร
ได ้

ส านักปลดั 

๖ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีให้
ดียิ่งขึ้น 

จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
แผนที่ภาษ ี

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีรายได้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

จัดให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๘ โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม  

อบต.นาคู ่

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

จัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
อบต.นาคู่  ปีละ  ๑  
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้เกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 

๙ โครงการจติอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ท าหน้าท่ี
จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 

จัดท าโครงการจิตอาสา
ท าความดีด้วยหัวใจ  ปี
ละ  ๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจร่วมกันจดั
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน
การด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอจ านวน  ๑  
แห่ง 

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอ    
นาแก   

เพื่อด าเนินโครงการจดั
กิจกรรมวันส าคัญของชาต ิ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาแก  ปีละ  ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาแก  มี
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  และ  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย  อบต.
นาคู่   

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยแก่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  

จัดท าโครงการป้องกัน
ภัยและระงับอัคคภีัย  
อบต.นาคู่   

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ในการ
ป้องกันป้องกันภัย
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดั 

๒ โครงการให้บริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีเกดิ
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

เป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีเกดิ
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
สามารถให้การ
บริการแก่ประชาชน
ได้ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อปพร. 

จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  อปพร. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

สมาชกิ  อปพร.  
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  และ  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนทางถนน 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งจุดบริการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

๕ โครงการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรยีน 

เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรยีน 

ด าเนินการอบรม
ความรู้และฝึกซ้อม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ  

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดั 

๖ โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

ด าเนินการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ต าบลนาคู่   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ  

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ต าบลนาคู ่

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน  และ  ๕.  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ  ๕.  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจร 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
การจราจรของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมวินัย
จราจร  ปลีะ  ๑  
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐.๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยจราจร 

ส านักปลดั 

๘ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลนาคู ่

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูด้้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดโครงการฯ  
จ านวนปีละ  ๑  ครั้ง   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

๙ โครงการจดัตั้งหรือ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ให้แกอ่าสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเพิ่มขึ้น 

จัดโครงการฯ  
จ านวน    ๑  ครั้ง   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ 

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน   

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ตามที่สาธารณะ 

ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จ านวนปีละ  ๓๐  จุด   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไฟถนนส่อง
สว่างในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล.  หมู่ที่  
๒  จากบ้านนายสมัน  
วงศ์ศรีชา  ถึงบ้านนางสี
ไท  วงศ์ศรีชา 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ถนนและชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  หมูท่ี่  ๒  
จากบ้านนายสมัน  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้าน
นางสีไท  วงศ์ศรีชา  ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  
เมตร  ยาว  ๓๐๘.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๐.๓๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด   

๕๑๓,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  ๓  จากบ้านนาย
แพง  ยตะโคตร  ถึง
บ้านนางสาวดวงดาว  
เชื้อค าเพ็ง 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ถนนและชุมชน 

วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓  จาก
บ้านนายแพง  ยตะโคตร  ถึงบ้านนางสาว
ดวงดาว  เช้ือค าเพ็ง  ความยาว  ๑๕๐.๐๐  
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ๑๒  บ่อ  รายละเอยีด
ตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด     

๒๔๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขังตามถนน
และมีทีร่ะบายน้ าเสยี 

กองช่าง 

๔ โครงการวางท่อระบาย
น้ า  คสล.  ร่องน้ า
หนองม่วง  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ถนนและชุมชน 

วางท่อระบายน้ า  คสล.  ร่องน้ าหนองม่วง  หมู่
ที่  ๗  วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐x
๑.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒๒  ท่อน  พร้อมลง
ลูกรังปรับแต่งปริมาณไม่น้อยกว่า  ๗๐.๐๐  
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.นาคู่  ก าหนด  

๑๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขังตามถนน
และมีทีร่ะบายน้ าเสยี 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๖๙๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  จาก
บ้านนางเปรม  ยตะโคตร  
ถึงดอนปู่ตา   

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  จากบา้นนาง
เปรม  ยตะโคตร  ถึงดอนปู่ตา  
ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๒๖๕.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๓๐  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.นาคู่  ก าหนด   

๔๔๑,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  ซอย  
๒ 
 
 

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  ซอย  ๒  
ขนาดกว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๑๓๖.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๓๐  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.นาคู่  ก าหนด   

๒๒๖,๕๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
เพียงพอในการ
บริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๒  จากหลังวัดฟ้าข่ืนสุวรรณตูม
ภาไปถึงล าน้ าก่ า  ระยะ  ๔๐๐.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตามแผนผัง  อบต.นา
คู่  ก าหนด   

๑๕๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๖  เส้นทางไป
หนองป่าช้า 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
เพียงพอในการ
บริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๖  เส้นทางไปหนองป่าช้า  ระยะ  
๓๐๐.๐๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แผนผัง  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๑๑๒,๕๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่  ๗  
บ้านนางสาวสมเศียร  
วงศ์ศรีชา  ถึงนานาย
สวรรค์  หาญมนตร ี

เพื่อให้มีไฟฟ้า
เพียงพอในการ
บริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี่  ๗  
บ้านนางสาวสมเศียร  วงศ์ศรีชา  ถึงนา
นายสวรรค์  หาญมนตรี  ระยะ  
๘๐๐.๐๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แผนผัง  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๘   

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  ๘  
ซอยนาคู่เหนือ  ๑  ระยะ  ๑๒๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแผนผัง  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๔๕,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๘  
จากนานายถนัด  วงศ์ศรี
ชา  ถึงนานางทุสา  วงค์
ศรีชา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๘  ถนน
พระเวสสันดร  จากนานายถนัด  วงศ์ศรีชา  
ถึงนานางทุสา  วงค์ศรีชา  ระยะ  ๒๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแผนผัง  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๗๕,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐  จากบ้านนาย
บัวกัน  พันธ์วงศ์  ถึงบ้าน
นายทองมา  ศรีแสน   

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  
๑๐  จากบ้านนายบัวกัน  พันธ์วงศ์  ถึงบ้าน
นายทองมา  ศรีแสน  ระยะ  ๙๕.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแผนผังของ  อบต.นาคู่  
ก าหนด   

๓๕,๖๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  ๑๐  จากนานาย
อาจ  ยตะโคตร  ถึงนา
นางสมพิศ  สุขเจริญ 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
เพียงพอใน
การบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๑๐  
จากนานายอาจ  ยตะโคตร  ถึงนานางสมพิศ  สุข
เจริญ  ระยะ  ๓๐๐.๐๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แผนผังของ  อบต.นาคู่  ก าหนด   

๑๑๒,๕๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๑  ซอย  ๔  
จากบ้านนางนฤมล  
วงศ์ค าจันทร์  ถึง  บ้าน
นางพนมวัลย์  แสนพร 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
เพียงพอใน
การบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  ๑๑  
ซอย  ๔  จากบ้านนางนฤมล  วงศค์ าจันทร์  ถึง  
บ้านนางพนมวัลย์  แสนพร  ระยะ  ๑๒๐.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตามแผนผังของ  อบต.นาคู่  
ก าหนด   

๔๕,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  หมู่ที่  ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย  หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๑  แห่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  และ  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และก่อสร้างลาน
กีฬาหนองสิม  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างลานกีฬาหนอง
สิม  หมู่ท่ี  ๙ จ านวน  ๑  แห่ง  รายละเอียด
ตามแบบแปลนการกีฬาแห่งประเทศไทย
และ  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
๑  หน้าบ้านนายเกรียง
ไกร  ศรีแสน  ถึงสามแยก
ป่าช้าหนองแซง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  
หน้าบ้านนายเกรียงไกร  ศรีแสน  ถึงสาม
แยกป่าช้าหนองแซง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๘๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๑,๑๔๐.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๗๐๒,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ก่อสร้างหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
๑  จาหนองไผ่ถึงป่าช้า
โคกหนองแซง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  
จาหนองไผ่ถึงป่าช้าโคกหนองแซง  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๓.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า  ๘๑๕.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
๒  ซอยบ้านนางบุญเพ็ง  
พ่อชมพู 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  
ซอยบ้านนางบุญเพ็ง  พ่อชมพู  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า  ๗๕.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๔๖,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๓  หน้าบ้านนาย
แพงมา  ยตะโคตร  ถึง  
หน้าบ้านนางสาวดวงดาว  
เชื้อค าเพ็ง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  
๓  หน้าบ้านนายแพงมา  ยตะโคตร  ถึง  
หน้าบ้านนางสาวดวงดาว  เชื้อค าเพ็ง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๘๙.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๔๕.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๒๗๔,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๓  ทางเข้าหน้า
บ้านนายสมพัน  ยตะโคตร 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  ๓  
ทางเข้าหน้าบ้านนายสมพัน  ยตะโคตร  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๔.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า  ๑๙๒.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๑๑๘,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๓  เส้นหลังโรงปุ๋ย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  ๓  
เส้นหลังโรงปุ๋ย  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๔๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๒๐.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๗๓,๕๐๐     จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๔  บ้านแขนนาง  
ถึง บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  หมู่
ที่  ๔  บ้านแขนนาง  ถึง บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  
๖  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๒.๐๐  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.
นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๔  บ้านแขนนาง  
ไปบ้านนาสีนวล  ต าบล
พระซอง 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  หมู่
ที่  ๔  บ้านแขนนาง  ไปบ้านนาสนีวล  
ต าบลพระซอง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๓.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๘๑๒.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๔  
สายสนามกีฬา 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๔  สายสนามกีฬา  ขนาดผวิ
จราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๐๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๒.๐๐  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต  หมู่ที่  
๕  ช่วงหน้าโรงเรียน
บ้านนาฉันทะฯ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี  หมู่ท่ี  ๕  เส้น
หน้าโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๖๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๕.๐๐  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  หมู่ที่  ๖  สาย
บ้านน้ าบ่อถึงบ้านหนอง
หอย 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่  ๖  สาย
บ้านน้ าบ่อถึงบ้านหนองหอย  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๖๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๕.๐๐  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  หมู่ที่  ๖  สาย
บ้านแขนนางถึงบ้านน้ าบ่อ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่  ๖  เส้น
บ้านแขนนางถึงบ้านน้ าบ่อ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๐๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๒.๐๐  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๕ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยแสน
สุภา  ๑  จากหน้าบ้าน
นายส าราญ  วงศ์ค าจันทร์  
ถึงซอยนาคู่เหนือ  ๘ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยแสนสภุา  
๑  จากหน้าบ้านนายส าราญ  วงศ์ค าจันทร์  
ถึงซอยนาคู่เหนือ  ๘  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีรวมพื้นที่เช่ือมทาง
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๑๒๓,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยนาคู่
เหนือ  ๑  จากนายไป่ถึง
คลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยนาคู่เหนือ  
๑  จากบ้านนายไป่ถึงคลองชลประทาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๑๐.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๖๗,๗๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยนา
คู่เหนือ  ๔  จากหน้า
นนางจินตนา  วงศ์ศรีชา  
ถึงบ้านนายลาง  วงศรี
ชา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  ซอยนาคู่
เหนือ  ๔  จากหน้านนางจินตนา  วงศ์ศรีชา  
ถึงบ้านนายลาง  วงศรีชา  ขนาดผวิจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มน่้อยกว่า  
๔๕๐.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๒๗๗,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๘  หน้า
บ้านนายเข็มชาติถึงบ้าน
นายไชยยา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  หน้าบ้านนาย
เข็มชาติถึงบ้านนายไชยยา  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มน่้อยกว่า  
๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

๙๘,๕๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๘  หน้า
บ้านนางปทุมทิพย์  
หาญมนตรี  ถึงบ้าน
นายทัน  วงศ์ศรีชา 
 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  หน้าบ้านนาง
ปทุมทิพย์  หาญมนตรี  ถึงบ้านนายทัน  วงศ์
ศรีชา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๖๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ๘๑๕.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๙  หน้า
บ้านนายอุดร  วงศ์ศรี
ชา  ถึงบ้านนางวิสัย  
วงศ์ศรีชา  
  

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๙  หน้าบ้านนาย
อุดร  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้านนางวิสัย  วงศ์ศรีชา  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด  

๖๑๖,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  ๑๐  ซอย
ข้างวัดศรีบุญเรือง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมูท่ี่  ๑๐  
ซอยข้างวัดศรีบุญเรือง  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมพื้นที่
เชื่อมต่อไม่น้อยกว่า  ๔๗๐.๐๐  ตาราง
เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน  อบต.
นาคู่  ก าหนด   

๒๘๙,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและขนส่ง
สินค้าเกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๔. การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการตามรอยพ่ออยู่
แบบพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดโครงการตามรอยพ่อ
อยู่แบบพอเพียง   

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนสามารถน า
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 

๒ โครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู ่

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู ่

จัดโครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู ่

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู่มีการ
บริหารจดัการที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

ส านักปลดั 

๓ โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชฤดูแล้ง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได ้

สนับสนุนการปลูกพืชฤดู
แล้งให้แก่ราษฎร ต าบล
นาคู่ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือฝึกอบรม 

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการว่างงาน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๕ 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๔. การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อ
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๕ โครงการน้ าคือชีวิต 
: ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
และส่งเสรมิกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา 

จัดโครงการน้ าคือ 
ชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ  ปี
ละ  ๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์
พระราชา 

ส านักปลดั 

๖ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกป่าและอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ี
ป่าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาต้นไม้เพื่อปลูกตามพื้นท่ี
สาธารณะ  ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนได้
ร่วมกันปลูก
ป่าและ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๖ 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑.  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๔. การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๗ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ 
(อพ.สธ.)   งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่อจัดให้มีการ
ด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน  

จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)   งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  ปีละ  ๑  ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเกิด
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ส านักปลดั 

 

 

 

 
  



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

จัดโครงการวันลอย
กระทง   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้สูงอายุ  ชุมชน  
และ  อบต.  ได้
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอันดีแก่เด็ก
และเยาวชน 

จัดโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการ
ฝึกอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

จัดกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาแก่วัด
ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการกีฬานาคู่คัพ   เพื่อส่งเสริมการกีฬา
และเสรมิสร้างให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา 
นาคู่คัพ   

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการกีฬา
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้
มี   ความสามัคคีในหมู่
คณะสุขภาพรา่งการ
แข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต่อต้าน
ยาเสพตดิ   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนเกิด
ความรักสมาน
สามัคคี  มสีุขภาพ
แข็งแรง  และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการส่งเสริมกีฬา
มวยไทย 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมกีฬามวยไทย 

จัดให้โครงการ
ส่งเสริมกีฬามวย
ไทย 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

กีฬามวยไทยไดร้ับ
การอนุรักษ ์

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๑๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗  โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตต าบลนาคู ่

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน

ต าบลนาคู ่

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ

ด าเนินการ

หรือจัดสรร

งบประมาณ 

ชุมชนมีสถานท่ี

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๙ โครงการอุดหนุนการ

จัดท าเรือไฟอ าเภอนา

แก 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน

ประเพณีไหลเรือไฟ

จังหวัดนครพนม 

อุดหนุนการจัดสรา้งเรือ

ไฟของอ าเภอนาแก  เข้า

ร่วมประเพณไีหลเรือไฟ

จังหวัดนครพนม   

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

จ านวนการ

ด าเนินการ

หรือจัดสรร

งบประมาณ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีและการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

นครพนม 

กองการศึกษา  

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการอุดหนุนแห่
พระเวสสันดรของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

เพื่ออุดหนุนการแห่
พระเวสสันดรของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
นาคู ่

อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู่  จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
การด าเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู ่

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการอุดหนุน
กิจกรรมหมอเหยาของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
นาคู ่

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินกิจกรรมหมอ
เหยาของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู่  จ านวน  ๑  
ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
การด าเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู ่

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.นาคู ่

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู ่

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.นาคู ่ และ
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

เพื่อให้เด็กเล็ก
และนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) 
เพียงพอในการ
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดหาอาหารเสรมิ
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.นาคู ่ 
และโรงเรียนในต าบล
นาคู ่

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สนับสนุนการส่งเสรมิ
การศึกษา  ให้แก่
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาคู ่

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลเด็ก
ที่มีความปลอดภัย 

 

ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาคู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีสถานท่ีมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดจ้ัด
กิจกรรมร่วมกันและกล้า
แสดงออก 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมและกล้า
แสดง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน
ระดับต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบล 

อบรมให้ความรู้ในการ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ฝึกอบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบลจดั
กิจกรรมพัฒนา
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
อบรมตามโครงการ
ต่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
จากการเข้า
ฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก 

อุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
ต าบลนาคู ่

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

๙ โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
อบรมตามโครงการ
ต่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
จากการเข้า
ฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมองค์ความรู ้ในการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ให้กับ
ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูและเด็ก
ให้มีความรู้และมีทักษะการ
สอน 

ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กในสังกัด  จ านวน  
๘ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการร่วมมือ 
ร่วมใจ สรา้งองค์กร
ใหม่ใส่ใจคุณธรรม 

เพื่อให้ครู ครูผูดู้แลเด็ก มี
ความรักความสามคัคีในหมู่
คณะ และเสียสละเวลา
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน
และจัดท าหลักสูตร 

ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กในสังกัด จ านวน 
๘ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ครู ครผูู้ดูแลเด็ก มีความ
รักสามคัคีต่อกัน และ
ทุ่มเทเวลาในการท างาน 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

สถานศึกษาในสังกัด 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดมี
การบริหารและจัด
การศึกษา การกระจาย
อ านาจการบริหารและ
การจัดการ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบทบาทหน้าท่ี
ของตน 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

สถานศึกษาในสังกัด
มีการบรหิารและจดั
การศึกษา การ
กระจายอ านาจการ
บริหารและการ
จัดการ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
เล็ก 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก หรือ
ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองมาส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กเล็ก 

เยี่ยมบ้านเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด 
อบต.นาคู ่
ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กเล็ก 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรแกเ่ด็ก 

เพื่อเป็นสร้างขวัญและ
ก าลังให้เด็กและให้
ผู้ปกครองมีความ
ภาคภูมิและยอมรับใน
การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็ก พร้อมด้วย
ผู้ปกครอง 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

เด็กมีขวัญก าลังที่ดี  
ผู้ปกครองมีความ
ภาคภูมิใจและ
ยอมรับในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก 
ครูมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

ครู /ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก ในสังกัด อบต.
นาคู ่

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ครู เด็ก มีคณุธรรม  
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ปรารถนา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๑๗ โครงการจดัซื้อ จัดหาสื่อ
การเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ์  ทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ-์
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
คู ่

๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคู่  มี
พัฒนาการครบ ๔ 
ด้าน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาคูม่ี
งบประมาณ
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ  
ศพด.  รายหัว) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของ  ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีน
การสอนของ  ศพด.  
รายหัว)  จ านวนปีละ  
๑  ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคูม่ี
งบประมาณในการ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ  
ศพด.  รายหัว 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือ
เรียนของ  ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคูม่ี
งบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือเรียน
ของ  ศพด. 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์
การเรยีน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่มีงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่มีงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  จ านวนปี
ละ  ๑  ครั้ง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่มีงบประมาณในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัหาผ้าห่ม
กันหนาวและเครื่อง
อุปโภคบรโิภคที่จ าเป็น 

เพื่อจัดหาผา้ห่มกันหนาว
และเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็นช่วยเหลือผู้
ยากไร้และด้อยโอกาส 

การจัดหาผ้าหม่กัน
หนาวและเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นให้ผู้
ยากไร้และด้อยโอกาส 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการจดัสวสัดิการ
ช่วยเหลือผูย้ากไร้และ
ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาสตาม
อ านาจหน้าที ่

จัดสวสัดิการให้การ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้และ
ด้อยโอกาส   

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาสไดร้ับ
การสงเคราะห์และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสได้รับ
การฝึกอาชีพ 

จัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ฝึกอบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส
ได้รับการฝึกอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พ่ึง   

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พ่ึง   

จัดโครงการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึง ปีละ  ๑  ครั้ง  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ

ด าเนินการ

หรือจัดสรร

งบประมาณ 

ผู้ยากไร้และด้อย

โอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ก าจัดพาหะน าโรค 

การจัดซื้อทรายอะเบท 
หรือวัสดุอื่นๆ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

มีวัสดุในการก าจัด
พาหะน าโรค 

ส านักปลดั 

๒ โครงการป้องกันและ
รณรงค์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

เพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเอง
จากการแพรร่ะบาดของ
โรคต่างๆ 

การจัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกัน
โรคตดิต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการ
ป้องกันโรค 

ส านักปลดั 

๓ โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส ์

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส ์

จัดอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
ปีละ  ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

ส านักปลดั 

๔ โครงการรวมพลังสร้าง
สุขภาพในวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และเสรมิสร้างความ
สามัคคีของ  อสม. 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การจัดกิจกรรมของ  
อสม. 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

อสม.  ไดร้ับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
และเสรมิสร้าง
ความสามัคคี  

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมการ
บริหารจดัการขยะแบบ
ยั่งยืน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการขยะ
อย่างยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมด้านการ
บริหารจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการอบรม
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารจดัการ
ขยะอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

๖ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริมและจัด
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีวัสดุในการ
ก าจัดพาหะน า
โรค 

ส านักปลดั 

๗ โครงการตาม
พระราชด าริด้านการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
จ านวนปีละ  ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการเยาวชนคนรัก
ถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

จัดโครงการเยาวชน
คนรักถิ่น  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชนได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลนาคู ่

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรีใน
การพัฒนากลุ่ม 

ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มสตรี   

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

กลุ่มสตรไีด้จดักิจกรรม
ร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน้อมน าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนน้อมน าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะบรหิาร
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาคู ่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู ่

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาคู่ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาคู่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๓ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการอุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
กลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๑ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนดอกคณู  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอก
คูณ  หมู่ที่  ๑๑ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอก
คูณ  หมู่ที่  ๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ท่ี  
๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  ๗ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  ๗ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสตรีผา้
มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที ่๗  

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนสตรีผา้
มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ ๗ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนสตรีผา้
มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ ๗ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน  
หมู่ที ่๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนนาคู่จัก
สาน หมู่ ๗ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนนาคู่จัก
สาน หมู่ ๗ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  
๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  ๗ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  ๗ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวน
อุดหนุน
งบประมาณ 

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๕ โครงการเสรมิสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ปลีะ  
๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เสรมิสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดั
สวัสดิการ
ผู้ประสบภยัพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ  ท้ัง  ๑๑  
หมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่คน
พิการในพื้นที่
ต าบลนาคู ่

จ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ  ในพื้นที่ต าบล
นาคู ่

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย
เอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส ์

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๕ โครงการส่งเสริม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้การ
ด าเนินการกองทุน
เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๖ โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อให้การ
ด าเนินการกองทุน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาคู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการต่างๆ จาก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๒  แนว
เขตแดนนางหนูเวียง  
วงศ์ศรีชา  จากร่อง
หนองไผ่ถึงล้าน้้าก่้า 
 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๒  แนวเขตแดน
นางหนูเวียง  วงศ์ศรีชา  จากร่องหนองไผ่ถึง
ล้าน้้าก่้า  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๓๐.๐๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบาย
น้้า  คสล.  ช้ัน  ๓  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐x
๑.๐๐  เมตร  จ้านวน  ๖  ท่อน  ๑  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง  อบต.
นาคู่  ก้าหนด 

๙๖,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  ๓  สายล้าห้วยฮ ี

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๓  สาย
ล้าห้วยฮี  ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๐๕๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  
ปริมาณลูกรังพร้อมปรับแต่งไม่น้อยกว่า  
๙๐๐.๐๐  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก้าหนด   

๑๑๗,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๔  เส้นวดั
สินเจรญิชัยเลียบรมิน้้า
บัง ถึงสะพานข้าแม่น้้า
บัง 
 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๔  เส้นวัดสินเจริญ
ชัยเลียบริมน้้าบัง ถึงสะพานข้าแมน่้้าบัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๗๕๐.๐๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้้า  
คสล.  ช้ัน  ๓  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐x
๑.๐๐  เมตร  จ้านวน  ๖  ท่อน  ๓  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาคู่  
ก้าหนด 

๑๘๗,๕๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  ๕  สายจากหมู่บา้น
ไปอ่างเก็บน้้าห้วยบ่อ 
 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๕  สาย
จากหมู่บ้านไปอ่างเก็บน้้าห้วยบ่อ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑,๖๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  หรือมปีริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑,๖๘๐.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแผนผัง  อบต.นาคู่  ก้าหนด 

๒๑๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  ๙  จากวัดป่าเทพ
นิมิตฯ  ถึงศาลปูต่า
หนองสิม 
 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๙  จากวัด
ป่าเทพนิมิตฯ  ถึงศาลปูต่าหนองสมิ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๕.๐๐  
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑๓๒.๐๐  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  รายละเอียดตาม
แผนผัง  อบต.นาคู่  ก้าหนด 

๒๑,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้มี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  ๑  
จ้านวน  ๑  แห่ง  รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.นาคู่  ก้าหนด     

๒๕๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๙  บริเวณหนองสิม 
 

เพื่อให้มี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙  
บริเวณหนองสิม  ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๘.๐๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.นาคู่  ก้าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๑  จากท่ี
หมู่ที่  ๑  ถึง  หมู่ที่  ๗  
หน้าบ้านนายวีสนา  วงค์
ศรีชา 
 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๑  จากหมู่ที่  ๑  ถึง  
หมู่ที่  ๗  หน้าบ้านนายวีสนา  วงค์ศรีชา  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  
เมตร  พร้อมวางท่อ  คสล.  ช้ัน  ๓  ขนาด  
๐.๓๐x๑.๐๐  เมตร  จ้านวน  ๖  ท่อน  ๑  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  ก้าหนด     

๑๒๕,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

 

  

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมูท่ี่  
๑ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๙๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

๖ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๘ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  หมู่ที่  ๔ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

๑๒ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๑๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนา
ฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

๑๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านน้้าบอ่  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้้าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้้าบ่อ  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้้าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

๑๘ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านน้้าบอ่  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้้าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๒๐ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่กลาง  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

๒๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมูท่ี่  ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

๒๔ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๐๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูน่้อย  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๒๖ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่น้อย  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๑๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูน่้อย  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

๒๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนองหอยน้อย  หมูท่ี่  
๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

บ้านหนองหอยน้อย  
หมู่ที่  ๑๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

๓๐ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

บ้านหนองหอยน้อย  
หมู่ที่  ๑๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๑๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต้าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

๓๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนา้ ๑๑๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกบัโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค้าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ้านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ หนา้ ๑๑๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
๑  บ้านหนองหอยน้อย  
หมู่ที่  ๑  ถึงบ้านน้้าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  
บ้านหนองหอยน้อย  หมู่ที่  ๑  ถึงบ้านน้้า
บ่อ  หมู่ที่  ๖  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒,๖๔๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๑๓,๒๒๕.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  ก้าหนด   

๘,๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ก่อสร้างหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยาง  สายหนอง
หอย-แขนนาง  ช่วงบ้าน
หนองหอย  หมู่ที่  ๑  ถึง  
บ้านนาคู่ใต้  หมู่ท่ี  ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง  สายหนองหอย-
แขนนาง  ช่วงบ้านหนองหอย  หมู่ที่  ๑  ถึง  
บ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  ๗  ความยาว  
๑,๑๒๐.๐๐  เมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.นาคู่  ก้าหนด 

๓,๘๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.๐๒/๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ หนา้ ๑๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน  

คสล.  หมู่ที่  ๙  บ้านนาคู่

น้อยถึงบ้านนาฉันทะ  หมู่

ที่  ๕ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๙  บ้านนาคู่

น้อยถึงบ้านนาฉันทะ  หมู่ท่ี  ๕  ขนาดผิว

จราจรช่วงที่  ๑  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  

๑,๕๔๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  

ช่วงที่  ๒  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  

๙๘๐.๐๐  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  เมตร  หรือ

รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๑,๖๒๐.๐๐  ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นา

คู่  ก้าหนด 

๗,๒๐๔,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๒/๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ หนา้ ๑๑๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองแซง  

หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้แก้ไขปัญหา
แหล่งน้้าตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองแซง  หมู่ที่  ๑  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  ๗๕.๐๐  เมตร  ยาวเฉลี่ย  ๑๔๕.๐๐  
เมตร  ลึกเฉลีย่  ๓.๐๐  เมตร  หรอืปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า  ๓๒,๐๐๐.๐๐  ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.คู่  
ก้าหนด 

๑,๓๗๖,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
น้้าเพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้้าดาดคอนกรตี  หมู่ท่ี  ๑  
นานายปัญจา  ศรีแสน  
ถึงนานายประยรู  ไหมคา้ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้้าดาดคอนกรีต  หมู่ที่  ๑  
นานายปัญจา  ศรีแสน  ถึงนานายประยรู  
ไหมค้า  (สถานสีูบน้้าบ้านหนองหอยน้อย)  
ขนาดกว้าง  ๑.๖๐  เมตร  ก้นกว้าง  ๐.๒๕  
เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๐๐.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นา
คู่  ก้าหนด 

๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
น้้าเพื่อการ
ท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒/๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ หนา้ ๑๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้้าดาดคอนกรตี  สถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง
หอยน้อย  สายหลังวัดโนน
สะอาด  หมู่ท่ี  ๑๑   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้้าดาดคอนกรีต  สถานีสูบ
น้้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอยน้อย  สายหลัง
วัดโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๑  ถึงถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท  สายบ้านค้าอ้อม-หนอง
สังข์  ขนาดปากกว้าง  ๑.๖๐  เมตร  ก้น
กว้าง  ๐.๒๕  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร 
ความยาว  ๓๔๕.๐๐  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  ก้าหนด   

๑,๐๓๕,๐๐๐ - - - - จ้านวนการ
ด้าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
น้้าเพื่อการ
ท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.๐๒/๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๑๘ 

 

ส่วนที่  ๔ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  ก าหนดก็
ได้  และให้คณะกรรมการฯ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยที่  “การติดตาม”  (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ 

ในส่วนของ  “การประเมินผล”  (Evaluation)  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือ
การยุติการด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า 
แผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนด

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑.๑  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๑๙ 

 

๑)  ความสอดคล้อง  (Relevance)  ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
๒)  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
๓)  ความก้าวหน้า  (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
๔)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
๕)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  (Effect) 
๖)  ผลลัพธ์และผลผลิต  (Outcome  and  Output)  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่

เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
๗)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

๑.๒  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้ 

๑)  การประเมินผลกระบวนการ  (Process  Evaluation)  หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ  (Efficiency  Evaluation) 
   ๒)  การประเมินผลโครงการ  (Project  Evaluation)  หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 
   ๓)  การประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 

ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่  ๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๒๐ 

 

 ขั้นตอนที่  ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ
ในแต่ละกลยุทธ์ก่อน  เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรื อไม่  ดังนั้นใน
ขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  อันจะ
น ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 

 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

 ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

 ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘  แผนงาน (๕) 

 ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
   



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๒๑ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๒๒ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

 
(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) 
 

 
(๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 
 

 
(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 

 

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

 
(๑๐) 

 

๓.๓  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔  วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

  ๓.๕  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

  ๓.๖  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

  ๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

  ๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

  ๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐   

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 

 ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

 ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

 ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 

 ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
 ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

 ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(๕) 

 ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

 ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    จะ

ได้รับ 
(๕) 

 ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๑ . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 ๕. โครงการพัฒนา  
 ๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

  ๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

  ๕.๔  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  
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  ๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

  ๕.๖  โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (๒)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

  ๕.๗  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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  ๕.๘  โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง  ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

  ๕.๙  งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

  ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูก ต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(๕)  

  ๕.๑๑  มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดย 
 ๑)  พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 
 ๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  มีดังนี้ 

๒.๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  (Inputs)  กระบวนการ  (Processes)  ผลผลิต  (Outputs)  และ
ผลกระทบ  (Impacts)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไป  เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  ก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (Key  Stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจน
การใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

๒.๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  แบบบัตรคะแนนของ  Kaplan & Norton  
เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า  การท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์
และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล  โดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ  ขององค์กรที่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์
รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ  เช่น  ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กร  และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้  ตัวแบบ  Scorecard  จึง
สามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา  เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้  การน าตัวแบบ  Scorecard  
แบบใหม่  หรือ  BSC  เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย  กระบวนการสู่ความเป็น
เลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

๒.๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework  Model  :  RF)  เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
กับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณา
ว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  พิจารณาได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate 
Results  :  IRs)  ต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ  ไว้
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ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้  ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

๒.๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model)  ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล  ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและ
ผลลัพธ์  กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้นๆ  ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ 
ทั้งในลักษณะ  Formative  และ  Summative  โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท  
(Context)  การด าเนินการ  (Implementation)  และผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ผลลัพธ์  ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ  

๒.๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measurement  System  
:  PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือ  PPMS  เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ  ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอัน
น าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

๒.๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem-
Solving  Method)  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ถือเป็นวิธีการประเมิน
ที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง  เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้  (Reusable  
Knowledge)  ให้เกิดประโยชน์  ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้
จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  ซึ่งในทางภววิทยา (Ontology)  แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้า
ทาย  เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการ
ประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับ
การวิพากษ์แผน  ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

๒.๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Methods)  เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า  ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ  โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  (Sense  of  Ownership)  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้ง
ยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ  อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วน
ร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนด
แผนงานของโครงการ  ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ  โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  การวางแผน 
การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป   
นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

๒.๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation)  เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ  ทั้งผลในด้านบวกด้านลบ  ผลที่เกิดข้ึนโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ  อันเกิดจากการด าเนินการตาม
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่าง
กว้างขวางเป็นระบบ  อันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย  โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผล
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ที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  และผลกระทบต่างๆ  (Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพล
อย่างไร  ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก  ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้อง
ใช้  อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย  ระงับ  เพ่ิมเติมกิจกรรม  โครงการอะไร  อย่างไร    
นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

๒.๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model)  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของ
ตาราง  โดยแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น  เพ่ือที่จะก าหนด
อัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยม
ในทางการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  

๒.๑๐)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model)  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
ก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร  รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ  โดยตัวแบบการ
ประเมินตนเอง  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้  

(๑)  ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
(๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
(๓)  ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
(๔)  เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
(๕)  ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
(๖)  ด าเนินการ 

๒.๑๑)  แบบอ่ืนๆ  เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ  ๑ - ๑๐  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ยุทธศาสตร์และโครงการ)  
นั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถประเมินจากเอกสาร  รายงาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม  ดังนี้ 

๑)  การทดสอบและการวัด  (Tests  &  Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทาง
การวัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นต้น 

๒)  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (Formal  or  semi-formal 
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interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure  interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์  และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal  interview)  ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ  การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ  ที่
เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ๒  วิธี  คือ 

๒.๑)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (Natural  conversation)  เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติม
หรือขอค าอธิบายเหตุผล  และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็น
การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

๒.๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview)  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ  มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน 

๓)  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต  เพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีการบันทึก  การสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  การสังเกต  คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน  โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ  กัน  เช่น  ตาดูหูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม  
การสนทนา  และสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ  ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้  การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท 

๓.๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชนหรือหมู่บ้าน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น  คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด  และ

ชัดเจนมากท่ีสุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น  สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 
๓.๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  observation)  หรือการสังเกต

โดยตรง  (Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์
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ของสมาชิกในสังคม  หมู่บ้าน  ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่สังเกต  และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ  ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔)  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจ 
  ๕)  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนด
เป้าหมาย  กลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม  เช่น  ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวาง
แผนการจัดท ายุทธศาสตร์  ผู้เข้าร่วมมีกี่คน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข 
สถิติต่างๆ  ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน  เช่น  จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  จ านวน
กิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี  เป็นต้น 
 ๒.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ  เช่น  หมู่บ้านนี้มีความเจริญ  มี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด  จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้ าง  
ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร  ผลของคนเป็นอย่างไร  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์  ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน  
ชุมชน  หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 
 ๑.  บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Client  satisfaction  criterion) 
 ๒.  บรรทัดฐานด้านเวลา  (Time  criterion) 
 ๓.  บรรทัดฐานด้านการเงิน  (Monetary  criterion) 
 ๔.  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล  (Effectiveness  criterion)   

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา  ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่
เกิดจากการด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว  เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ  แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ  ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจาก
สิ้นสุดโครงการไปแล้ว  จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์  เพราะใช้
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เวลานานกว่าจะเห็นผล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมอง
ย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น  คือ  การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  หากไม่มี
การด าเนินโครงการนั้นๆ  หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  แต่การ
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควร
พิจารณาและค านึงถึง  เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ  และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอก
แผน  (เกินความคาดหมาย)  นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปี
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์  ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ  โดย
ปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์  เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร  ได้แก่  บุคลากร  เวลา  
งบประมาณ  ชื่อเสียง  เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  เรียกว่า  “ผลผลิต”  ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
ประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์  เรียกว่า  “ผลลัพธ์”  

 ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า  เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก  เป็นผลต่อขยายจากการ
เกิดผลผลิตของโครงการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบ  คนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์
มากกว่าผลกระทบ 

ผลกระทบ  (Impact)  เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ  ซึ่งผู้มีส่วน
ได้เสียมักจะให้ความสนใจ  ได้แก่ 

๑)  ประชาชน  (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ)  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น  “สิ่งที่ดี”  จาก
การด าเนินโครงการ 

๒)  ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการต้องการเห็นว่าผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง 

๓)  ชุมชน/หมู่บ้าน  ภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นว่าโครงการ/กิจการ  ได้สร้างผลงาน
ทางบวกอย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี  (Good  Indicator)  ของสิ่งที่คิดว่า
ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดอนาคตการพัฒนา  เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 
พยายามที่จะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิต  และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  สิ่ง
ส าคัญ  คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา  จุดมุ่งหมายที่
เป็นไปได้  มีดังนี้ 

๑)  การก าหนดทิศทาง  (Direction  setting)  แนวทางกว้างๆ  ของนโยบายและการพัฒนา 
๒)  การจัดล าดับความส าคัญ  (Determining  priorities)  ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของ

การมองอนาคต  และเป็นแรงผลักดันที่จะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
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๓)  ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต  (Anticipatory  intelligence)  ระบุแนวทางใหม่ๆ  
ทีก่ าลังจะเกิดข้ึน  ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 

๔)  การสร้างความเป็นเอกฉันท์  (Consensus  generation)  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน  มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

๕)  การสนับสนุนการตัดสินใจ  (Advocacy)  ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

๖)  การสื่อสารและการศึกษา  (Communication  and  education)  ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมู่บ้าน  ชุมชน  และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุน

และผลประโยชน์  (Costs  and  Benefits)  ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ  เช่น 
  ๑)  การส ารวจความต้องการของประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ
ด าเนินการ 
  ๒)  การประชุมหารือ  หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน  เพ่ือเตรียมการในประเด็น
ที่จะต้องพิจารณา  การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน  และ
อาจจะรวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
  ๓)  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น  เมื่อพัฒนาได้
แล้วบุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย  ท าความเข้าใจเพื่อจะใช้งานได้  รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 
  ๔)  อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา  สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การ
จัดท ารายงาน  การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล  (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ)  ได้แก่ 
๑)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น  เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะ

เป็น  ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
๒)  ผลกระทบทางลบ  ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม

ปกปิดและละเลย 
๓)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ  จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วน

ที่เป็นผลต่อสังคม  ประชาคม  ที่นอกเหนือจากพันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

๔)  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพ่ือของบประมาณได้
ดีขึ้น 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๓๖ 

 

แนวคิดที่อาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ  ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นต้น 
 


