
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
อ าเภอนาแก    จังหวัดนครพนม 

 

 



ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  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  และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพร้อมศักยภาพของต าบลนาคู่  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  
ครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  รวมทั้งประชาชนต าบลนาคู่  เป็นอย่างดี  
จนกระท่ังสามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่  เสร็จเรียบร้อย  จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓๕ 

 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัเวที
ประชาคม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

จัดเวทีประชาคม  อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง  ทั้ง  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานชุมชน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาระดับต่างๆ 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ชุมชน  ปีละ  ๑  ครั้ง 

- - 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
อบรมตามโครงการต่าง ๆ  

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

บุคลากรมีความเข้าใจใน
ระเบียบข้อกฎหมาย
หรือโครงการที่เข้ารับ
การอบรม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ  
อบต.นาคู ่

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการบริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

จัดอบรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีให้แก่บุคลากร
ของ  อบต.นาคู่  ผู้น า
ชุมชน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

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

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการ
บริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕ โครงการอินเตอร์เนต็
ต าบล 

เพื่อให้บริการประชาชนใน
การค้นหาข้อมลูข่าวสาร 

จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต
และปรับปรุงระบบเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชาชน
สามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารได ้

ส านักปลดั 

๖ โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษ ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่
ภาษี 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

มีข้อมูลแผนท่ี
ภาษีใช้ในการ
จัดเก็บรายได ้

กองคลัง 

๗ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีให้ดี
ยิ่งข้ึน 

จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
แผนที่ภาษ ี

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

มีรายได้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

จัดให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๙ โครงการเสรมิสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ปลีะ  
๑  ครั้ง 

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

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเสริมสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกป่าและอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่า
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

จัดหาต้นไม้เพื่อปลูกตาม
พื้นที่สาธารณะ  ตลอดจน
การสนับสนุนโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

ประชาชนไดร้่วมกัน
ปลูกป่าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
อบต.นาคู ่

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

จัดท าโครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม  อบต.นาคู่  ปีละ  ๑  
ครั้ง 

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

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้กี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 

๑๒ โครงการจติอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ท าหน้าที่จิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ 

จัดท าโครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ  ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจร่วมกัน
จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์
ตอ่ชุมชน 

ส านักปลดั 

๑๓ 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 จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ 
(อพ.สธ.)  

เพื่อจัดให้มีการ
ด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน  

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

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

ส านักปลดั 

๑๕ โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ ฝั่งด้านตะวันตก 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อบริการ
ผู้ที่มาตดิติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู่ ฝั่งด้านตะวันตก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีน้ าเพื่อบริการผู้ที่มา
ติดตดิต่อราชการ 

ส านักปลดั 

๑๖ โครงการจ้างเหมาจดัท า
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
ชนิดไฟเบอร์กลาสหล่อ
ส าเรจ็รูป 

เพื่อให้มีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติของ  อบต.นาคู ่

จ้างเหมาจดัท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ชนิดไฟเบอร์กลาสหล่อ
ส าเรจ็รูป ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู ่

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

มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
แสดงออกถึงความ
เคารพต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 

๑๗ โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอ    
นาแก   

เพื่อด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
นาแก  ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ของชาติ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย  อบต.
นาคู่   

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยแก่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  

จัดท าโครงการป้องกันภัย
และระงับอัคคีภัย  อบต.
นาคู่   

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ในการป้องกัน
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลดั 

๒ โครงการให้บริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีเกดิ
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีเกิดอุบตัิเหตุและ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

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

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
สามารถให้การบริการ
แก่ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  อปพร. 

จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย  
อปพร. 

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

สมาชิก  อปพร.  
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนทางถนน 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งจุดบริการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

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

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ส านักปลดั 

๕ โครงการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรยีน 

เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรยีน 

ด าเนินการอบรม
ความรู้และฝึกซ้อม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน 

- - 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 จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ  

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ต าบลนาคู ่

ส านักปลดั 

๗ โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรลดอุบตัิเหตุ   

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชุมชน  

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรลดอุบตัิเหตุ   

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

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

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจร 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
การจราจรของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมวินัย
จราจร  ปลีะ  ๑  ครั้ง 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยจราจร 

ส านักปลดั 

๙ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ต าบลนาคู ่

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูด้้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดโครงการฯ  จ านวน
ปีละ  ๑  ครั้ง   

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

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

๑๐ โครงการฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อให้มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพิ่มขึ้น 

จัดโครงการฯ  จ านวน    
๑  ครั้ง   

- - ๑๑๐,๐๐๐ - - มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ 

มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน   

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ตามที่สาธารณะ 

ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จ านวนปีละ  ๓๐  จุด   

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

ไฟถนนส่อง
สว่างในการ
สัญจรเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๑  จากบ้านนาง
บัวพันธ ์ ผ่านเมือง  ถึง
บ้านนายสอ  ทุมสี 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ถนนและชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที ่ ๑  จากบ้านนางบัวพันธ ์ ผ่าน
เมือง  ถึงบ้านนายสอ  ทุมส ี 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 

๓ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๒  จากหน้าบ้าน
นางมะลิวา  วงศ์ศรีชา
ถึงสี่แยกรอยต่อหมู่ที่  ๙   

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
ถนนและชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที ่ ๒  จากหน้าบ้านนางมะลิวา  วงศ์
ศรีชาถึงสี่แยกรอยต่อหมู่ที ่ ๙  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๑๘๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๒  
จากหน้าบ้านนายบรรล ุ 
วงศ์ศรีชาถึงหน้าบ้านนางบัน
เรือง  มาตย์ม ี

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที ่ ๒  จากหน้าบ้านนายบรรล ุ 
วงศ์ศรีชาถึงหน้าบ้านนางบันเรือง  
มาตย์ม ี กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  
๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๘๐.๐๐  เมตร   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

 

- จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๕  
เส้นกลางหมู่บ้าน   

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที ่ ๕  เส้นกลางหมู่บ้าน  กว้าง  
๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๗  
จากถนนลาดยางแยกกลาง
หมู่บ้าน   

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที ่ ๗  จากถนนลาดยางแยกกลาง
หมู่บ้าน  ถึงร่องระบายน้ าหนองมว่ง-
หนองวังยาว  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  
๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๙ จากสี่แยกเข้า
หมู่บ้านถึงหลังวัดป่าเทพ
นิมิตฯ 

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๙ จากสี่แยกเข้า
หมู่บ้านถึงหลังวัดป่าเทพนิมิตฯ  
กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ลึก  ๐.๓๐  
เมตร  ยาว  ๑๖๐.๐๐  เมตร   

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

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
มีที่ระบายน้ า
เสีย 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๑๑  จากบ้านนาย
จันทา ลาดบาศร ี  

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๑๑  จากบ้านนาย
จันทา  ลาดบาศร ี ถึงแยกประปา
หมู่บ้าน  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 

๙ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๑  จากบ้านนาย
หงษ ์ พรหมด ี ถึงบ้าน
นายช านาญ  พ่อแก้ว 

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขังในถนนและ
ชุมชน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ๑  จากบ้านนาย
หงษ ์ พรหมด ี 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.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  หมู่ที่  ๓  จากบ้านนาง
อรทัย  สมผล  ถึงนานายหนู
กร  ยตะโคตร   

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที ่ ๓  
จากบ้านนางอรทัย  สมผล  ถึง
นานายหนูกร  ยตะโคตร  ยาว  
๑๒๐  เมตร   

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

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  หมู่ที่  ๗  จากบ้านนาย
หวาน  วงศ์ศรีชา  ถึงนานาย
ช านาญ  วงศ์ศรีชา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที ่ ๗  
จากบ้านนายหวาน   วงศ์ศรีชา  
ถึงนานายช านาญ  วงศ์ศรีชา  
ยาว  ๑๒๐  เมตร  

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

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  หมู่ที่  ๙  จากบ้านนาคู่
น้อยไปบ้านหนองบ่อ   

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที ่ ๙  
จากบ้านนาคู่น้อยไปบา้นหนอง
บ่อ  ยาว  ๑๒๐  เมตร  

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

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  หมู่ที ่ ๕  จาก
แยก  รพ.สต.นาฉันทะ  
ถึงคลองชลประทาน   

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที ่ ๕ จากแยก รพ.
สต.นาฉันทะ  ถึงคลองชลประทาน  ยาว  
๑๒๐  เมตร  

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

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  หมู่ที ่ ๙  จาก
หนองสิมไปบ้านนาฉันทะ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ในการบริการ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที ่ ๙  จากหนองสิม
ไปบ้านนาฉันทะ  ยาว  ๑๒๐  เมตร  

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

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ (สาย
ดับ) หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ไฟฟ้า
สาธารณะ
เพียงพอใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) หมู่ที่ ๘ ตดิตั้ง
โคมไฟฟ้า ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จ านวน ๑๗ ชุด  พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เฟส 
จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๐๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตดิตั้ง
สวิตช์ควบคุมพลังแสง จ านวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๒ ชุด 

 - ๑๕๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

มีไฟฟ้า
สาธารณะ
เพียงพอใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ (สาย
ดับ) หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ไฟฟ้า
สาธารณะ
เพียงพอใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) หมู่ที่ ๙ ตดิตั้ง
โคมไฟฟ้า ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จ านวน ๑๑ ชุด ฟาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เฟส 
จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๗๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งสวิตช์
ควบคุมพลังแสง จ านวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๑ ชุด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนการ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

มีไฟฟ้า
สาธารณะ
เพียงพอใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ (สาย
ดับ) หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ไฟฟ้า
สาธารณะเพยีงพอ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (สายดับ) 
หมู่ที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ 
จ านวน ๙ ชุด พาดสายอลูมเินียมหุ้มฉนวน 
ขนาด ๒๕ ตาราง มม. ๑ เฟส จ านวน ๑ 
สาย  ระยะทาง ๖๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ติดตั้ง
สวิตช์ควบคุมพลังแสง จ านวน ๑ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า ๒ ชุด 

- - ๓๖,๐๐๐ - - จ านวนการ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

มีไฟฟ้าสาธารณะ
เพียงพอในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๔ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๔  
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาคู่  
ก าหนด  

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

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอแก่การใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  อบต.นาคู ่

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การท างานเพียงพอ 

ปรับปรุงอาคารส านักงานรายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.นาคู่  ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีสถานท่ีในการ
ท างานเพียงพอ 

กองช่าง 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๒  เส้นหลังวัดฟ้าข่ืน
สุวรรณตมูภาถึงบ้านนาย
วิสัย  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒  
เส้นหลังวัดฟ้าข่ืนสุวรรณตูมภาถึงบ้านนาย
วิสัย  วงศ์ศรีชา  กว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๔๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่ ๕   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่ ๕  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๗  จากหน้าบ้านนางชุล ี 
รูปแกะ  ถึงสามแยก
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๗  
จากหน้าบ้านนางชุล ี รูปแกะ  ถึงสามแยก
ถนนลาดยาง  กว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๙  จากบ้านนางวิภา  บัว
สาน  ถึงสามแยกถนนรอบ
บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๙  
จากบ้านนางวิภา  บัวสาน  ถึงสามแยกถนน
รอบบ้าน  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๒  เส้นจากบา้น  น.ส.สริิ
วิมล  วงศ์ศรีชา ถึงเขต
บ้านนาคู่ใต ้

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒  
เส้นจากบ้าน  น.ส.สริิวิมล  วงศ์ศรีชาถึงเขต
บ้านนาคู่ใต ้ กว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๙๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่
ทางลงลูกรังเฉลีย่ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที ่ ๒  เส้นหลัง
วัดฟ้าข่ืนสุวรรณตูมภาถึง
ล าน้ าก่ า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที ่ ๒  เสน้หลังวัด
ฟ้าข่ืนสุวรรณตมูภาถึงล 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 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที ่ ๓  จากบ้านนางประ
พร  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้าน
นายบุญเพ็ง  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๓  
จากบ้านนางประพร  วงศ์ศรีชา  ถึงบ้าน
นายบุญเพ็ง  วงศ์ศรีชา  กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
เมตร   

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๔  จาก
สนามกีฬาถึงนานางปลูก
ขวัญ  ไชยต้นเทือก   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่ ๔  จากสนาม
กีฬาถึงนานางปลูกขวัญ  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 

๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๔  จากนา
นายถวิล  ชาปากด ี ถึง
วัดดอนสิม   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่ ๔  จากนานาย
ถวิล  ชาปากดี  ถึงวัดดอนสิม  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 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๕  ถึงหมู่ที ่ 
๙   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๕  
ถึงหมู่ที ่ ๙  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐.๐๐  เมตร     

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๖  ช่วงหน้าบ้านนายถวิล  
อัคฮาด 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่ ๖  ช่วงหน้าบ้านนายถวิล  
อัคฮาด  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๖  สายหนอง
เบ็น   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่ ๖  
สายหนองเบ็น  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร   

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๗  จากสาม
แยกหลังโรงเรียน  ถึง
หนองก้านเหลือง   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๗  
จากสามแยกหลังโรงเรียน  ถึง
หนองก้านเหลือง  กว้าง ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐.๐๐  เมตร   

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที ่ ๗  เส้นเลียบ
โคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่ ๗  
เส้นเลียบโคกลุมพุก
สาธารณประโยชน์  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒,๕๐๐.๐๐  เมตร   

- - ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๕ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๘  ภายใน
หมู่บ้านไปล าน้ าก่ า   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก 

 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๘  
ภายในหมู่บ้านไปล าน้ าก่ า  กว้าง 
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐.๐๐  
เมตร   

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๕ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 
๑๐  บ้านนายวาฤทธิ ์ ศรี
แสน  ถึงหนองปู่ตา   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
๑๐  บ้านนายวาฤทธิ ์ ศรีแสน  ถึงหนองปู่
ตา  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๑๐  สาย
บ้านหนองหอยถึงบ้านนา
ฉันทะ   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่ ๑๐  สายบ้าน
หนองหอยถึงบ้านนาฉันทะ  กว้าง ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒,๕๐๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๒๐  เมตร   

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

มีเส้นทาง
การคมนาคม
ที่สะดวก  
รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที ่ ๒  เส้น
นานายกาไว  วงศ์ศรีชาถึง
นานายสง่า  วงศ์ศรีชา   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที ่ ๒  เสน้นานาย
กาไว  วงศ์ศรีชาถึงนานายสง่า  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 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๕  ถึงหมู่ที ่ 
๑๐  (หลังโรงสี)   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๕  ถึงหมู่ที ่ ๑๐  
(หลังโรงสี)  กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๗๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที ่ ๗  จากสาม
แยกถนนนาคู่-แขนนาง  
ถึงสามแยกถนนรอบ
หมู่บ้าน  (ข้าง  รพ.สต.)   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี  ๗  จากสามแยก
ถนนนาคู-่แขนนาง  ถึงสามแยกถนนรอบ
หมู่บ้าน  (ข้าง  รพ.สต.)  กว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๓๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๒๐  เมตร  

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

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  ๘ ซอยนาคู่
เหนือ (ข้างบ้าน ผอ.สุ
รัตน์ พันธรักษา)   

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ซอยนาคู่เหนือ  
(ข้างบ้าน ผอ.สุรัตน์ พันธรักษา)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร   ยาว  ๓๘.๕๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑  สายหมู่
ที่  ๑ –  หมู่ที่ ๑๐   

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ สายหมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมพื้นท่ีเชื่อมทางไม่
น้อยกว่า  ๑,๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๖ ซอยอุดม
สุข 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ซอยอุดมสุข  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  
๒๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่รวมพื้นที่เช่ือมทางไม่น้อยกว่า  ๙๘.๐๐ 
ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่  ๔   ซอย
ดอนปู่ตา 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ ซอยดอนปู่ตา  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  
๒๔.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมพื้นที่เช่ือมทางไม่น้อย
กว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร 

- - ๔๙,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและขนส่ง
สินค้าเกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  ๑๐  ซอย
หลังวัดศรีบญุเรือง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๑๐ ซอยหลังวัด
ศรีบุญเรือง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  ๒๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นท่ี รวมพื้นที่เช่ือมทางไม่
น้อยกว่า  ๑๐๙.๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและขนส่ง
สินค้าเกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๕๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๘  ซอยแสน
สุภา (หน้าบ้านนายสิน
ชัย วงศ์ศรีชา) 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ซอยแสนสภุา 
(หน้าบ้านนายสินชัย วงศ์ศรีชา) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๔๙.๕๐ 
เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตรวมพื้นท่ีเชื่อมทางไม่น้อยกว่า  
๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑  ซอย
พัฒนา ๒ 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๑    
ซอยพัฒนา ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๐.๐๐ เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตี 
ไม่น้อยกว่า    ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑  ซอย
พัฒนา ๑   

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑   
ซอยพัฒนา ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๓๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
 

- - - ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๙  ซอยหลัง
บ้าน (นางด่านซ้าย วงศ์
ศรีชา)   

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙  ซอยหลัง
บ้าน   (นางด่านซ้าย วงศ์ศรีชา)  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๔๔.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๗๖.๐๐ 
ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕   สายนา
ฉันทะ–น้ าบ่อ 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕   สาย
นาฉันทะ – น้ าบ่อ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๙.๐๐  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๒,๐๔๕.๐๐ ตารางเมตร 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๓๑ โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.หมู่ที่ ๘  ถนน
สายหนองหอย – แขน
นาง ช่วงบ้านนายยุทธ
ศักดิ์ วงค์ศรีชา ถึง หน้า
บ้านนายไชยา วงศ์พระ
ไกร 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.หมู่ที่ ๘  
ถนนสายหนองหอย – แขนนาง ช่วงบ้าน
นายยุทธศักดิ์ วงค์ศรีชา ถึง หน้าบ้านนายไช
ยา วงศ์พระไกร  โดยขยายผิวจราจรออก
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร  ความยาว  ๕๓๖.๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร 

- - ๓๗๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑๐  ซอยข้าง
วัดศรีบุญเรือง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐   ซอยข้างวัด
ศรีบุญเรือง   ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ 
เมตร ยาว  ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมพื้นท่ีเชื่อมทางไม่
น้อยกว่า  ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๑๓๘,๕๐๐ ๑๓๘,๕๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขุดลอกสระน้ า
พระทัยในหลวง   

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.นาคู่ 
มีน้ าเพียงพอ
เพื่อใช้การ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกสระน้ าพระทัยในหลวง จ านวน ๓ 
ช่วงๆ ละ ขนาดปากกว้าง ๔๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๓๐.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 
๒.๕๐ เมตร  ความลาดเอียง ๑ : ๒ หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๐๐.๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

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

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.นา
คู่ มีน้ า
เพียงพอเพื่อ
ใช้การ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ ๑ 
สายหนองหอย - น้ า
บ่อ 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๑    
สายหนองหอย - น้ าบ่อ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๕๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า   ๒,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่  ๓  
สายหลังวัดโนน
สะอาด   

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๓   
สายหลังวัดโนนสะอาด  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า   ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าของ อบต.นาคู่ 
ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า
ให้มีความแข็งแรง
ปลอดภัย 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าของ 
อบต.นาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  

- - ๑๔๔,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

เพื่อให้ห้องน้ ามี
ความแข็งแรง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสรา้งพาราแอส
ฟัลส์คอนกรตี  ๑๑  
หมู่บ้าน 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

โครงการก่อสรา้งพาราแอสฟัลส์คอนกรีต  
๑๑  หมู่บา้น  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  หมู่บ้านละ  
๑  กิโลเมตร  กิโลเมตรละ  
๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล.  พร้อมระบบระบาย
น้ า หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อใช้เป็นสัญจร
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนน  คสล.  กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว ๓๔  เมตร  และวางท่อ  คสล.  และ
ก่อสร้างบ่อพัก 

- - ๓๘๓,๐๐๐ - - จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  ๓  สายหมู่ที่  
๓  -  หนองนางด่อน   

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
เชื่อมหมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  ๓   สายหมู่ที่  
๓  -  หนองนางด่อน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๕.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๑,๒๐๕.๐๐ 
ตารางเมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐  ช่วงหมู่ที่ 
๑๐ - ไปหมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  ๑๐  ช่วงหมู่ที่ ๑๐ – ไปหมูท่ี่  ๑  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๘๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๒๕.๐๐  
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลีย่ข้าง
ละ  ๐.๐๐-๐.๕๐  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ  อบต.นาคู่  ก าหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนการ
ก่อสร้างหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๗  สายข้าง
ส านักงาน  อบต.นาคู่   

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บา้น  หมู่
ที่  ๗  สายข้างส านักงาน  อบต.นาคู่ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว 
๑๘๕.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมพื้นที่เช่ือมทาง  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๙๔๕.๐๐ ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ  
๐.๐๐-๐.๕๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ  อบต.นาคู่  ก าหนด 

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

ประชาชนมี
เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านและ
ขนส่งสินค้า
เกษตรกรรม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตามรอยพ่ออยู่
แบบพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดโครงการตามรอยพ่อ
อยู่แบบพอเพียง   

- - 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 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
นาคู ่

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

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการว่างงาน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรตี  หมู่ที ่ 
๓  จากนานายสมจิตร  
เชื้อค าเพ็ง  ถึงล าห้วยฮ ี  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที ่ ๓  
จากนานายสมจิตร  เชื้อ
ค าเพ็ง  ถึงล าห้วยฮ ี 
ความยาว  ๒๐๐  เมตร   

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

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรตี  หมู่ที ่ 
๓  จากนานางเขือง  ค า
คนคล่อง  ถึงล าห้วยฮ ี  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที ่ ๓  
จากนานางเขือง  ค าคน
คล่อง  ถึงล าห้วยฮ ี 
ความยาว  ๒๐๐  เมตร   

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

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าดาดคอนกรตี  หมู่ที ่ 
๑๐  จากหนองโดนถึง
บ้านนาฉันทะ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต  หมู่ที ่ ๑๐  
จากหนองโดนถึงบ้านนา
ฉันทะ  ความยาว  ๒๐๐  
เมตร   

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

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๖๙ 

 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการอุดหนุนกลุ่มปุย๋
หมัก  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มปุ๋ยหมัก  หมู่ที่  ๑ 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์กลุม่ปุ๋ยหมัก  หมู่ที่  ๑ 

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

กลุ่มปุ๋ยหมัก  
หมู่ที่  ๑  มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๘ โครงการน้ าคือชีวิต 
: ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
และส่งเสรมิกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา 

จัดโครงการน้ าคือ ชีวิต : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ  ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์
พระราชา 

ส านักปลดั 

๙ โครงการจดัซื้อท่อยางสูบ
น้ าชนิดแรงสูงแบบตัว
หนอน สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เครื่องสูบน้ า
สามารถสูบน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อท่อสูบน้ าตัวหนอน สถานีสบูน้ า
ด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑  
ท่อสูบน้ าตัวหนอน ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความยาว 
๔.๐๐ เมตร พร้อมหน้าแปลน 
จ านวน ๑ ท่อน 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอเพื่อ
การ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง
ประจ าปี ทุกป ี

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

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการสร้างวัยใหมจ่าก
ใจคนหกสิบ  (รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  รดน้ าขอ
พรพร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุ
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการสร้างวัย
ใหม่จากใจคนหกสิบ   

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

ผู้สูงอายุ  ชุมชน  
และ  อบต.  ไดจ้ัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอันดีแก่เด็ก
และเยาวชน 

จัดโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน 

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

เด็กและเยาวชน
ได้รับการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

จัดกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาแก่วัด
ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

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

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการกีฬานาคู่คัพ   เพื่อส่งเสริมการกีฬา
และเสรมิสร้างให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา 
นาคู่คัพ   

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการกีฬา
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้
มี   ความสามัคคีในหมู่
คณะสุขภาพรา่งการ
แข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต่อต้าน
ยาเสพตดิ   

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

ประชาชนเกิด
ความรักสมาน
สามัคคี  มสีุขภาพ
แข็งแรง  และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๑๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
อปท. ในอ าเภอนาแก
และจังหวัดนครพนม 

เพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
เป็นการสร้างเครือข่าย
ของ  อปท. 

การจัดกิจกรรมร่วมกันของ
บุคลากรอปท. ในเขต
อ าเภอ 
นาแกและจังหวัดนครพนม  

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

เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและเป็นการสร้าง
เครือข่ายของ  อปท. 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการส่งเสริมกีฬา
มวยไทย 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมกีฬามวยไทย 

จัดให้โครงการส่งเสรมิกีฬา
มวยไทย 

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

กีฬามวยไทยไดร้ับการ
อนุรักษ ์

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙  โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตต าบลนาคู ่

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

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

ชุมชนมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ในต าบลนาคู ่

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  

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

ชุมชนมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการอุดหนุนการจดัท า
เรือไฟอ าเภอนาแก 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม 

อุดหนุนการจัดสรา้ง
เรือไฟของอ าเภอนา
แก  เข้าร่วม
ประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม   

- - ๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนม 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒ โครงการอุดหนุนแห่พระ
เวสสันดรของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

เพื่ออุดหนุนการแห่
พระเวสสันดรของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู่  จ านวน  
๑  ครั้ง 

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

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
การด าเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู ่

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอุดหนุนกิจกรรม
หมอเหยาของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินกิจกรรมหมอ
เหยาของสภา
วัฒนธรรมต าบลนาคู ่

อุดหนุนงบประมาณ
ของสภาวัฒนธรรม
ต าบลนาคู่  จ านวน  
๑  ครั้ง 

- - 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.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู ่

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู ่

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

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
นาคู ่ และโรงเรียนใน
ต าบลนาคู ่

เพื่อให้เด็กเล็กและ
นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) 
เพียงพอในการ
รับประทาน 

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

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

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สนับสนุนการส่งเสรมิ
การศึกษา  ให้แก่
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

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

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลเด็ก
ที่มีความปลอดภัย 

 

ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.นาคู ่

- - 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 จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมและกล้า
แสดง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง และผู้น า
ชุมชนระดับต าบล 

อบรมให้ความรู้ในการ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 

- - 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.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
อบรมตามโครงการ
ต่างๆ 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
จากการเข้า
ฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในต าบล
นาคู ่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก 

อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลนาคู ่

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

เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๙ โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดส่งบุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
อบรมตามโครงการ
ต่างๆ 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
จากการเข้า
ฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมองค์ความรู ้ในการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ให้กับ
ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูและเด็ก
ให้มีความรู้และมีทักษะการ
สอน 

ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กในสังกัด  จ านวน  
๘ คน 

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

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการร่วมมือ ร่วม
ใจ สร้างองค์กรใหม่ใส่
ใจคุณธรรม 

เพื่อให้ครู ครูผูดู้แลเด็ก มี
ความรักความสามคัคีในหมู่
คณะ และเสียสละเวลา
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน
และจัดท าหลักสูตร 

ครูและผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กในสังกัด จ านวน 
๘ คน 

- - 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
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

สถานศึกษาในสังกัด 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- - 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.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๗๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และ
คณะกรรมการการศึกษา 

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์และ
คณะกรรมการการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบทบาทหน้าท่ีของตน 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์และ
คณะกรรมการ
การศึกษา 

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

สถานศึกษาในสังกัด
มีการบรหิารและจดั
การศึกษา การ
กระจายอ านาจการ
บริหารและการ
จัดการ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กสร้างปัญญา 

เพื่อใหเ้ด็กได้รับพัฒนาการ
อย่างรอบด้าน 

ก่อสร้างสนามเด็ก
สร้างปัญญา  จ านวน  
๓  ครั้ง 

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

เด็กได้รับพัฒนาการ
อย่างรอบด้าน  ทั้ง
ร่างกาย  สังคม  
อารมณ์และ
สติปัญญา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
เล็ก 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก หรือ
ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองมาส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กเล็ก 

เยี่ยมบ้านเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด 
อบต.นาคู ่
ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน 

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

สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรแกเ่ด็ก 

เพื่อเป็นสร้างขวัญและ
ก าลังให้เด็กและให้
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิ
และยอมรับในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็ก พร้อมด้วย
ผู้ปกครอง 
 

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

เด็กมีขวัญก าลังที่ดี  
ผู้ปกครองมีความ
ภาคภูมิใจและ
ยอมรับในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ครูมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ครู /ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก ในสังกัด อบต.
นาคู ่

- - 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.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจดัซื้อ จัดหาสื่อ
การเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ์  ทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาคู่ 

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

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาคู่  
มีพัฒนาการครบ ๔ 
ด้าน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๙ โครงการก่อสร้างที่แปรง
ฟันส าหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็กมีที่แปรง
ฟันที่เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก  
จ านวน  ๑  แห่ง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - จ านวนการ
จัดสรร
งบประมาณ 

มีที่แปรงฟันที่
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคูม่ี
งบประมาณส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ  
ศพด.  รายหัว) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของ  ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ  ศพด.  
รายหัว)  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคูม่ี
งบประมาณในการ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ  
ศพด.  รายหัว 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือ
เรียนของ  ศพด. 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาคูม่ี
งบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือเรียนของ  
ศพด. 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์
การเรยีน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่มีงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  จ านวนปีละ  ๑  
ครั้ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาคู่มีงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

จัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  จ านวนปี
ละ  ๑  ครั้ง 

- - 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.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัหาผ้าห่มกัน
หนาวและเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น 

เพื่อจัดหาผา้ห่มกันหนาว
และเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็นช่วยเหลือผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 

การจัดหาผ้าหม่กัน
หนาวและเครื่อง
อุปโภคบรโิภคที่
จ าเป็นให้ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 

- - 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
สงเคราะห์ผูย้ากไร้
และด้อยโอกาส   

- - 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 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

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

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การฝึกอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พ่ึง   

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ

คนไร้ที่พ่ึง   

จัดโครงการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง ปีละ  
๑  ครั้ง  

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนการ

ด าเนินการ

หรือจัดสรร

งบประมาณ 

ผู้ยากไร้และด้อย

โอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ก าจัดพาหะน าโรค 

การจัดซื้อทรายอะเบท 
หรือวัสดุอื่นๆ 

- - 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 จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการป้องกันโรค 

ส านักปลดั 

๓ โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส ์

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส ์

จัดอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
ปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส ์

ส านักปลดั 

๔ โครงการรวมพลังสร้าง
สุขภาพในวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และเสรมิสร้างความ
สามัคคีของ  อสม. 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การจัดกิจกรรมของ  
อสม. 

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

อสม.  ไดร้ับการ
ส่งเสริมกิจกรรมและ
เสรมิสร้างความสามัคคี  

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมด้านการ
บริหารจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนการ
อบรมหรือ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารจดัการ
ขยะอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

๖ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริมและจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

การจัดซื้อทรายอะเบท 
หรือวัสดุอื่นๆ 

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

มีวัสดุในการ
ก าจัดพาหะน า
โรค 

ส านักปลดั 

๗ โครงการตามพระราชด าริ
ด้านการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
จ านวนปีละ  ๑  ครั้ง 

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

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

๙ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๘๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๒ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๑๓ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

๑๕ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๓ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านแขนนาง  
หมู่ที่  ๔ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๑๙ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาฉันทะ  
หมู่ที่  ๕ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

๒๑ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

๒๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านน้ าบอ่  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๒๕ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านน้ าบอ่  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านน้ าบ่อ  
หมู่ที่  ๖ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูก่ลาง  
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
กลาง  หมู่ที่  ๗ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

๒๗ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

๒๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๙๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
เหนือ  หมู่ที่  ๘ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๓๑ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านนาคูน่้อย  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านนาคู่
น้อย  หมู่ที่  ๙ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

๓๓ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

๓๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านหนอง
หอยน้อย  หมู่ที่  ๑๐ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดั 

 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๓๗ 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 จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านมะเร็งเต้านม  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข
และแก้ไขปญัหาโรคมะเร็ง
เต้านมของประชาชนต าบล
นาคู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริมการ
สาธารณสุขและ
แก้ไขปัญหา
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๙ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์  
หญิงให้นมบุตร มีความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
สมอง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการที่
เหมาะสม 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  To  be  number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  บ้านค าอ้อม  
หมู่ที่  ๑๑ 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเยาวชนคนรัก
ถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

จัดโครงการเยาวชนคน
รักถิ่น  

- - 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 จ านวนการ
ด าเนินการ
หรือจัดสรร
งบประมาณ 

กลุ่มสตรไีด้จดักิจกรรม
ร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน้อมน าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

ประชาชนน้อมน าแนว
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู ่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาคู ่

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาคู่ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

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

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลนาคู่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการอุดหนุนกลุ่มทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการอุดหนุนกลุ่มทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๓ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๓ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการอุดหนุนกลุ่มทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑๐ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้นและ
แก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการอุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มเย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่
เย็บมุ้ง  หมู่ที่  ๕ 

- - 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 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่ทอ
ผ้า  หมู่ที่  ๑๑ 

- - 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 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่
วิสาหกิจชุมชนดอกคณู  
หมู่ที่  ๑๑ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ท่ี  
๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่
ที่  ๗ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุม่
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  
๗ 

- - 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 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนสตรีผา้
มัดหมี่ย้อมคราม หมู่ ๗ 

- - 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 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนนาคู่จักสาน 
หมู่ ๗ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๐๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่  
๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้หมู๗่ 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้หมู๗่ 

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

มีรายได้เพิม่ขึ้น
และแก้ไข
ปัญหาการ
ว่างงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๑๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัสวสัดิการ
ผู้ประสบภยัพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

เพื่อให้การช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ  ท้ัง  ๑๑  หมู่บ้าน 

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

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๒ โครงการจ่ายเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลนาคู ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  
ในพื้นที่ต าบลนาคู ่

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

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่คน
พิการในพื้นที่ต าบล
นาคู ่

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  
ในพื้นที่ต าบลนาคู ่

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

คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส ์

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

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  

แบบ  ผ.๐๒ 



  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ ๑๑๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

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 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการ
กองทุนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้นสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๖ โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อให้การด าเนินการ
กองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
นาคู ่

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนการ
ด าเนินการหรือ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการต่างๆ จาก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ  ผ.๐๒ 


