
  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๕๗ 

 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
 ๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

จัดเวทีประชาคม  อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง  ทั้ง  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

    ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน  ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

อบต.นาคู่  มีข้อมูล
พื้นฐานชุมชน
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาระดับต่างๆ 

    ส านักปลัด 

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลกรได้
เพิ่มความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและ
สมาชิก  อบต.เข้าร่วม
อบรมตามโครงการต่าง ๆ  

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

บุคลากรมีความเข้าใจใน
ระเบียบข้อกฎหมาย
หรือโครงการที่เข้ารับ
การอบรม 

ส านักปลัด 

๔ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ  อบต.นาคู่ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
บริหารงานเพิ่มขึ้น 

จัดอบรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ให้แก่บุคลากร
ของ  อบต.นาคู่  ผู้น า
ชุมชน  และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ในการบริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
 ๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อให้บริการประชาชน
ในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร 

จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต
และปรับปรุงระบบเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน 

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

ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได้ 

ส านักปลัด 

๖ โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี
ให้ดียิ่งขึ้น 

ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่
ภาษี 

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

มีข้อมูลแผนที่ภาษีใช้ใน
การจัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

๗ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี
ให้ดียิ่งขึ้น 

จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
แผนที่ภาษี 

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

มีรายได้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

๘ โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

จัดให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๕๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๕.  การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
 ๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับเสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ  
๑  ครั้ง 

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

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเสริมสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

    ส านักปลัด 

๑๐ โครงการส่งเสริมการปลูก
ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดหาต้นไม้เพื่อปลูกตาม
พื้นที่สาธารณะ  ตลอดจน
การสนับสนุนโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

ประชาชนได้ร่วมกัน
ปลูกป่าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  อบต.นาคู่ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  อบต.
นาคู่  ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  และ  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ  ๕.  การปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
 ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยและระงับอัคคีภัย  อบต.
นาคู่   

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

จัดท าโครงการป้องกัน
ภัยและระงับอัคคีภัย  
อบต.นาคู่   

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ในการป้องกัน
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

๒ โครงการให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

เป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
สามารถให้การบริการ
แก่ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อปพร. 

จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  อปพร. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

สมาชิก  อปพร.  
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนทางถนน 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งจุดบริการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

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

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒.  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  และ  ๕.  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ  ๕.  การปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 
 ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 

เพื่อเป็นการให้ความรู้
และฝึกซ้อมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

ด าเนินการอบรม
ความรู้และฝึกซ้อม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน 

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

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

๖ โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

ด าเนินการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ต าบลนาคู่   

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

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลนาคู่ 

ส านักปลัด 

 
 
 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน   

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ตามที่สาธารณะ 

ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จ านวนปีละ  ๓๐  จุด   

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

ไฟถนนส่อง
สว่างในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้าน
นายสดก  วงศ์ศรีชาถึง
หน้าบ้านนางบุญเพ็ง  
พ่อชมภู   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้านนายสดก   
วงศ์ศรีชาถึงหน้าบ้านนางบุญเพ็ง    
พ่อชมภู  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  
๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๖๕.๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๑  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความยาว  ๖๕.๐๐  
เมตร   

๑๐๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๗  จากหน้าบ้าน
นายเคน  วงศ์ศรีชา  ถึง
บ้านนายวิจิตร  สิมะลี 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗  จากหน้า
บ้านนายเคน  วงศ์ศรีชา  ถึง
บ้านนายวิจิตร  สิมะลี  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  
ยาว  ๑๘๐.๐๐  เมตร  ปี  
๒๕๖๑  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความยาว  
๘๐.๐๐  เมตร   

๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐  จากบ้านนาง
อ าพร  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้าน
นางสุภาวดี  เชื้อค าเพ็ง 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  จากบ้าน
นางอ าพร  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้าน
นางสุภาวดี  เชื้อค าเพ็ง  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐  จากบ้านนาง
เปรม  ยตะโคตร  ถึงบ้าน
นายจันวา  เชื้อค าเพ็ง   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  จากบ้านนาง
เปรม  ยตะโคตร  ถึงบ้านนายจันวา  
เชื้อค าเพ็ง  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  
๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑  จากบ้านนางบัว
พันธ์  ผ่านเมือง  ถึงบ้าน
นายสอ  ทุมสี 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  จากบ้านนางบัว
พันธ์  ผ่านเมือง  ถึงบ้านนายสอ  
ทุมสี  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  
๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้าน
นางมะลิวา  วงศ์ศรีชาถึงสี่
แยกรอยต่อหมู่ที่  ๙   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้าน
นางมะลิวา  วงศ์ศรีชาถึงสี่แยก
รอยต่อหมู่ที่  ๙  กว้าง  ๐.๓๐  
เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๑๘๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ความ
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๔  
ความยาว  ๘๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐   จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้าน
นายบรรลุ  วงศ์ศรีชาถึง
หน้าบ้านนางบันเรือง  
มาตย์มี 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๒  จากหน้า
บ้านนายบรรลุ  วงศ์ศรีชาถึง
หน้าบ้านนางบันเรือง  มาตย์มี  
กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  
เมตร  ยาว  ๑๘๐.๐๐  เมตร  ปี  
๒๕๖๓  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๘๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๕  เส้นกลาง
หมู่บ้าน   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕  เส้นกลาง
หมู่บ้าน  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  
ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ป ี 
๒๕๖๔  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๗  จาก
ถนนลาดยางแยกกลาง
หมู่บ้าน   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗  จาก
ถนนลาดยางแยกกลางหมู่บ้าน  
ถึงร่องระบายน้ าหนองม่วง-
หนองวังยาว  กว้าง  ๐.๓๐  
เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ป ี 
๒๕๖๔  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๙ จากสี่แยกเข้า
หมู่บ้านถึงหลังวัดป่าเทพ
นิมิตฯ 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙ จากสี่แยกเข้า
หมู่บ้านถึงหลังวัดป่าเทพนิมิตฯ  
กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  
เมตร  ยาว  ๑๖๐.๐๐  เมตร  ปี  
๒๕๖๓  ความยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๖๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๐๐,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑  
จากบ้านนายจันทา ลาดบาศรี   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๑  จากบ้านนายจันทา  ลาด
บาศรี  ถึงแยกประปาหมู่บ้าน  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๑๓๔.๐๐  เมตร   

- - ๑๓๔,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  
จากบ้านนายหงษ์  พรหมดี  
ถึงบ้านนายช านาญ  พ่อแก้ว 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑  จากบ้านนายหงษ์  พรหมดี  
ถึงบ้านนายช านาญ  พ่อแก้ว  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๑๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๑  จากบ้านนายบานใจ  
แสนดี  ถึงบ้านนางสีลาน  
บางผาย   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๑  จากบ้านนายบานใจ  แสนดี  ถึงบ้าน
นางสีลาน  บางผาย  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร   

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ก่อสร้างหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๒  เส้นหลังวัดฟ้าขื่น
สุวรรณตูมภาถึงบ้านนาย
วิสัย  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๒  เส้นหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาถึง
บ้านนายวิสัย  วงศ์ศรีชา  กว้าง ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑๔๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  ยาว  
๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ยาว  
๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ยาว  
๔๕.๐๐  เมตร   

๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๒๓,๐๐๐ - จ านวนการ
ก่อสร้างหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๖๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๓  จากบ้านนางทอน  ธน.
ก่ า  ถึงบ้านนางประมวล  
มนต์คาถา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๓  
จากบ้านนางทอน  ธน.ก่ า  ถึงบ้านนาง
ประมวล  มนต์คาถา  กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๑๘.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
เมตร   

๒๙,๐๐๐ - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๓  จากบ้านนางอรทัย  
สมผล  ถึงคลองน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๓  
จากบ้านนางอรทัย  สมผล  ถึงคลองน้ า  
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ป ี ๒๕๖๑  
ยาว  ๓๐.๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๒  ยาว  
๓๐.๐๐  เมตร   

๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๔  จากนานางเป่งมา  ตัน
สมรส  ไปดอนปู่ตา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๔  
จากนานางเป่งมา  ตันสมรส  ไปดอนปู่ตา  
กว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

๙๙,๐๐๐ - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  ๕   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  ๕  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๒  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๓  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๔  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร   

๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๖  ช่วงหน้าบ้านนางสุมาลี  
อัคฮาด 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๖  ช่วงหน้าบ้านนางสุมาลี  อัคฮาด  
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  
๒๕๖๑  ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร ปี  
๒๕๖๒  ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร   

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๖  จากบ้าน
นางบุญยัง  อัคฮาด  ถึง
บ้านนายณัฐพงษ์   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๖  จากบ้าน
นางบุญยัง  อัคฮาด  ถึงบ้านนายณัฐ
พงษ์  กว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  
๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๗  จากหน้าบ้านนางชุลี  
รูปแกะ  ถึงสามแยก
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๗  จากหน้าบ้านนางชุลี  รูปแกะ  ถึง
สามแยกถนนลาดยาง  กว้าง ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  
ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๒  
ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๔  
ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร 

๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๘  จากแยกหอกระจาย
ข่าวถึงศาลาประชาคมหลัง
ใหม่   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๘  จากแยกหอกระจายข่าวถึงศาลา
ประชาคมหลังใหม่  กว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร   

๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๙  จากบ้านนางวิภา  บัว
สาน  ถึงสามแยกถนนรอบ
บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๙  จากบ้านนางวิภา  บัวสาน  ถึงสาม
แยกถนนรอบบ้าน  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๑  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๔  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร  

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๑๐  จากบ้านนายสมจิตร  
เชื้อค าเพ็ง  ถึงบ้านนายสม
ลิต  ยตะโคตร   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  ๑๐  จากบ้านนายสมจิตร  
เชื้อค าเพ็ง  ถึงบ้านนายสมลิต  
ยตะโคตร  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  
ปี  ๒๕๖๑  ความยาว  ๕๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๒  ความยาว  
๕๐.๐๐  เมตร   

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๒   

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค – บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๒  โดยการวางท่อ  PVC  
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  น้ิว  ช้ัน  
๑๓.๕  ความยาว  ๓๐๐.๐๐  
เมตร   

๔๒,๐๐๐ - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗  เส้น
หลัง  อบต.นาคู่  ถึงบ้าน
นายสิทธิพงษ์  อินภูวา 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค – บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๗  เส้นหลัง  อบต.นาคู่  ถึงบ้าน
นายสิทธิพงษ์  อินภูวา โดยการ
วางท่อ  PVC  เส้นผ่าศูนย์กลาง  
๒  น้ิว  ช้ัน  ๑๓.๕  ความยาว  
๑,๐๐๐.๐๐  เมตร   

๑๔๑,๐๐๐ - - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการติดตั้งตู้น้ าหยอด
เหรียญ  หมู่ที่  ๗   

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคให้เพียงพอ 

ติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ  หมู่ที่  
๗  จ านวน  ๒  เครื่อง  เครื่อง
ละ  ๗๐,๐๐๐  บาท  ปี  ๒๕๖๑  
จ านวน  ๑  เครื่อง  ปี  ๒๕๖๒  
จ านวน  ๑  เครื่อง   

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีแหล่งน้ า
เพื่อการ
อุปโภคให้
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๖ โครงการติดตั้งตู้น้ าหยอด
เหรียญ  หมู่ที่  ๙   

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคให้เพียงพอ 

ติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ  หมู่ที่  
๙  จ านวน  ๒  เครื่อง  เครื่อง
ละ  ๗๐,๐๐๐  บาท  ปี  ๒๕๖๑  
จ านวน  ๑  เครื่อง  ปี  ๒๕๖๒  
จ านวน  ๑  เครื่อง   

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีแหล่งน้ า
เพื่อการ
อุปโภคให้
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๒  เส้นทาง
ไปโคกหลุ่มพุกถึงนายหนัน  
ตาริชัย   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๒  
เส้นทางไปโคกหลุ่มพุกถึง
นายหนัน  ตาริชัย  กว้าง ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑,๗๕๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- ๑๑๖,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ  หมู่ที่  ๓  
จากบ้านนายทวน  แสง
แก้ว  ถึงบ้านนางสีไว  
ยตะโคตร   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ  หมู่
ที่  ๓  จากบ้านนายทวน  แสง
แก้ว  ถึงบ้านนางสีไว  ยตะโคตร  
กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๕๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๔๐  เมตร 

- ๖๗,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๔  ถนนสาย
แขนนาง  ไปบ้านนาสีนวล   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๔  
ถนนสายแขนนาง  ไปบ้านนาสี
นวล  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๐๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  
เมตร   

- ๘๙,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๖  จากบ้าน
นางบรรจง  อัคฮาด  ไป
วัดป่า   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๖  
จากบ้านนางบรรจง  อัคฮาด  
ไปวัดป่า  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๒๐  เมตร   

- ๓๘,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๗  จากสาม
แยกหลัง  อบต.นาคู่  ถึง
หลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๗  
จากสามแยกหลัง  อบต.นาคู่  
ถึงหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา  
กว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑,๐๕๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  
เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๙  จากหนอง
วังยาวถึงบ้านนายวิเศษ  
บัวชุม   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๙  
จากหนองวังยาวถึงบ้านนาย
วิเศษ  บัวชุม  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร   

- ๑๓๓,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๐  
เส้นหลังวัดศรีบุญเรือง   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  ๑๐  เส้นหลังวัดศรีบุญเรือง  
กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทาง
ลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
เมตร   

- ๑๓๒,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒  
เส้นจากบ้าน  น.ส.สิริวิมล  
วงศ์ศรีชา ถึงเขตบ้านนาคู่ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  ๒  เส้นจากบ้าน  น.ส.สิริวิมล  
วงศ์ศรีชาถึงเขตบ้านนาคู่ใต้  กว้าง 
๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๗.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ยาว  ๕๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๔  ยาว  ๔๗.๐๐  
เมตร   

- - ๑๓๗,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๒  เส้นหลัง
วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาถึง
ล าน้ าก่ า 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๒  เส้น
หลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาถึงล าน้ าก่ า  
กว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร   

- - ๙๓,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๓  จากบ้านนางประพร  
วงศ์ศรีชา  ถึงบ้านนายบุญ
เพ็ง  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๓  จากบ้านนางประพร  วงศ์ศรีชา  
ถึงบ้านนายบุญเพ็ง  วงศ์ศรีชา  กว้าง  
๓  เมตร  ยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ยาว  ๖๐.๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๔  ยาว  
๖๐.๐๐  เมตร   

- - ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๗๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๔  จากสนาม
กีฬาถึงนานางปลูกขวัญ  
ไชยต้นเทือก   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๔  
จากสนามกีฬาถึงนานางปลูก
ขวัญ  ไชยต้นเทือก  กว้าง 
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร   

- - ๑๗,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๔  จากนา
นายถวิล  ชาปากดี  ถึงวัด
ดอนสิม   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๔  
จากนานายถวิล  ชาปากดี  ถึง
วัดดอนสิม  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๗๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๒๐  เมตร  

- - ๕๗,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๕  ถึงหมู่ที่  
๙   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๕  
ถึงหมู่ที่  ๙  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๒๐  เมตร   

- - ๑๗๙,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๖  ช่วงหน้าบ้านนายถวิล  
อัคฮาด 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  ๖  ช่วงหน้าบ้านนายถวิล  
อัคฮาด  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  
ปี  ๒๕๖๓  ความยาว  ๕๐.๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๕๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๖  สายหนอง
เบ็น   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๖  
สายหนองเบ็น  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- - ๓๘,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๗  จากสาม
แยกหลังโรงเรียน  ถึง
หนองก้านเหลือง   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๗  
จากสามแยกหลังโรงเรียน  ถึง
หนองก้านเหลือง  กว้าง ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- - ๙๔,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๗  เส้นเลียบ
โคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๗  
เส้นเลียบโคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒,๕๐๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๑,๕๐๐.๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๑,๐๐๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๒๔,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๔ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๘  ภายใน
หมู่บ้านไปล าน้ าก่ า   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๘  
ภายในหมู่บ้านไปล าน้ าก่ า  กว้าง 
๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร   

- - ๑๑๑,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๑๐  บ้านนายวาฤทธ์ิ  ศรี
แสน  ถึงหนองปู่ตา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านนายวาฤทธ์ิ  ศรี
แสน  ถึงหนองปู่ตา  กว้าง 
๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-
๐.๕๐ เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ความ
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร ปี  ๒๕๖๔  
ความยาว  ๕๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๑๐  สาย
บ้านหนองหอยถึงบ้านนา
ฉันทะ   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๑๐  
สายบ้านหนองหอยถึงบ้านนา
ฉันทะ  กว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๒,๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๓  ความยาว  
๑,๓๐๐.๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๔  
ความยาว  ๑,๒๐๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๓๕,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ๖. เมืองน่าอยู ่
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  ๒  เส้น
นานายกาไว  วงศ์ศรีชาถึง
นานายสง่า  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๒  
เส้นนานายกาไว  วงศ์ศรีชาถึง
นานายสง่า  วงศ์ศรีชา  กว้าง 
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๕๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- - - ๑๐๑,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๕  ถึงหมู่ที่  
๑๐  (หลังโรงสี)   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๕  
ถึงหมู่ที่  ๑๐  (หลังโรงสี)  กว้าง 
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- - - ๖๒,๐๐๐   จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  ๗  จากสาม
แยกถนนนาคู่-แขนนาง  
ถึงสามแยกถนนรอบ
หมู่บ้าน  (ข้าง  รพ.สต.)   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  ๗  
จากสามแยกถนนนาคู่-แขนนาง  
ถึงสามแยกถนนรอบหมู่บ้าน  
(ข้าง  รพ.สต.)  กว้าง ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑๓๐.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๒๐  เมตร  

- - - ๑๔,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตามรอยพ่ออยู่
แบบพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดโครงการตามรอย
พ่ออยู่แบบพอเพียง   

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

ประชาชนสามารถน า
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู่ 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู่ 

จัดโครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู่ 

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

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลนาคู่มีการ
บริหารจัดการที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชฤดูแล้ง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ 

สนับสนุนการปลูกพืช
ฤดูแล้งให้แก่ราษฎร 
ต าบลนาคู่ 

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

มีรายได้เพิ่มขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

ส านักปลัด 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรีต  หมู่ที่  
๓  จากนานายราศรี  
ยตะโคตร  ถึงห้วยฮี   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที่  ๓  จาก
นานายราศรี  ยตะโคตร  
ถึงห้วยฮี  ความยาว  
๒๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๑  
ความยาว  ๑๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๒  ความยาว  
๑๐๐  เมตร   

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรีต  หมู่ที่  
๓  จากนานายสมจิตร  
เชื้อค าเพ็ง  ถึงล าห้วยฮี   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที่  ๓  จาก
นานายสมจิตร  เชื้อค าเพ็ง  
ถึงล าห้วยฮี  ความยาว  
๒๐๐  เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๑๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๑๐๐  เมตร   

- ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรีต  หมู่ที่  
๓  จากนานางเขือง  ค า
คนคล่อง  ถึงล าห้วยฮี   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที่  ๓  
จากนานางเขือง  ค าคน
คล่อง  ถึงล าห้วยฮี  
ความยาว  ๒๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๓  ความยาว  
๑๐๐  เมตร  ป ี ๒๕๖๔  
ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรีต  หมู่ที่  
๑๐  จากหนองโดนถึง
บ้านนาฉันทะ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที่  ๑๐  
จากหนองโดนถึงบ้านนา
ฉันทะ  ความยาว  ๒๐๐  
เมตร  ปี  ๒๕๖๓  
ความยาว  ๑๐๐  เมตร  
ปี  ๒๕๖๔  ความยาว  
๑๐๐  เมตร   

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง
ประจ าปี ทุกปี 

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

ประชาชนได้
ร่วมกัน
อนุรักษ์และ
สืบสาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการสร้างวัยใหม่จาก
ใจคนหกสิบ  (รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  รดน้ าขอ
พรพร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุ
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการสร้างวัย
ใหม่จากใจคนหกสิบ   

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

ผู้สูงอายุ  
ชุมชน  และ  
อบต.  ได้จัด
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอันดีแก่เด็ก
และเยาวชน 

จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน 

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

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาแก่วัดในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาใน
พื้นที่ต าบลนาคู่ 

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

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการกีฬานาคู่คัพ   เพื่อส่งเสริมการกีฬาและ
เสริมสร้างให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา 
นาคู่คัพ   

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

ผู้เข้าร่วมโครงการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการกีฬาประชาชน
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้มี   
ความสามัคคีในหมู่คณะ
สุขภาพร่างการแข็งแรง
และห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด   

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

ประชาชนเกิดความ
รักสมานสามัคคี  มี
สุขภาพแข็งแรง  และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๘๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
อปท. ในอ าเภอนาแกและ
จังหวัดนครพนม 

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
เป็นการสร้างเครือข่าย
ของ  อปท. 

การจัดกิจกรรม
ร่วมกันของบุคลากร
อปท. ในเขตอ าเภอ 
นาแกและจังหวัด
นครพนม  

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

เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะและเป็นการ
สร้างเครือข่ายของ  
อปท. 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการส่งเสริมกีฬามวย
ไทย 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมกีฬามวยไทย 

จัดให้โครงการส่งเสริม
กีฬามวยไทย 

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

กีฬามวยไทยได้รับ
การอนุรักษ์ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙  โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตต าบลนาคู่ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม   

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

ชุมชนมีสถานที่
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน
ต าบลนาคู่ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  

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

ชุมชนมีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู่ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.นาคู่ 

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

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู่  และโรงเรียนใน
ต าบลนาคู่ 

เพื่อให้เด็กเล็กและ
นักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) เพียงพอในการ
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณการ
จัดหาอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.นาคู่  และโรงเรียนใน
ต าบลนาคู่ 

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

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สนับสนุนการส่งเสริม
การศึกษา  ให้แก่โรงเรียน
ในต าบลนาคู่ 

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

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔ โครงการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสถานที่ดูแล
เด็กที่มีความปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมหรือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.นาคู่ 

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

มีสถานที่
ม่ันคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้จัด
กิจกรรมร่วมกันและกล้า
แสดงออก 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

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
ผู้เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษา 

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

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบล
จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าอบรมตาม
โครงการต่างๆ 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
จากการเข้าฝึกอบรม
ตามโครงการต่างๆ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม 
 ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดหาผ้าห่มกัน
หนาวและเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น 

เพื่อจัดหาผ้าห่มกัน
หนาวและเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส 

การจัดหาผ้าห่มกัน
หนาวและเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นให้ผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส 

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

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาสตามอ านาจ
หน้าที่ 

จัดสวัสดิการให้การ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส   

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

ประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การฝึกอาชีพ 

จัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

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

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการฝึกอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม 
 ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ก าจัดพาหะน าโรค 

การจัดซ้ือทรายอะเบท 
หรือวัสดุอ่ืนๆ 

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

มีวัสดุในการก าจัด
พาหะน าโรค 

ส านักปลัด 

๒ โครงการป้องกันและ
รณรงค์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

เพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเอง
จากการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ 

การจัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกัน
โรคติดต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ 

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

มีความรู้ความ
เข้าใจในแนว
ทางการป้องกัน
โรค 

ส านักปลัด 

๓ โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

จัดอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการรวมพลังสร้าง
สุขภาพในวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และเสริมสร้างความ
สามัคคีของ  อสม. 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของ  
อสม. 
 

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

อสม.  ได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
และเสริมสร้าง
ความสามัคคี  

ส านักปลัด 

๕ โครงการอบรมการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมด้านการ
บริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน 

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเยาวชนคนรักถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

จัดโครงการเยาวชน
คนรักถิ่น  

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

เด็กและเยาวชนได้
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล
นาคู่ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรีใน
การพัฒนากลุ่ม 

ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มสตรี   

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

กลุ่มสตรีได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
น้อมน าแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ประชาชนน้อมน า
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
  

แบบ  ผ.๐๑ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ  อบต.นาคู่ ๙๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม 
 ๕.๔  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดสวัสดิการ
ผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ  ทั้ง  ๑๑  
หมู่บ้าน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการและ
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการ
ในพื้นที่ต าบลนาคู่ 

จ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ  ในพื้นที่ต าบล
นาคู่ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

คนพิการได้รับ
สวัสดิการและ
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์ 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการและ
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการส่งเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการ
กองทุนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.๐๑ 


