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  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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สารบัญ 

ส่วนท่ี  1             
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ส่วนท่ี  3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
ส่วนท่ี  4 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
--------------------------- 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  ด้านกายภาพ 

1.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวอ าเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็น 1 ใน  20  องค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อยู่ห่างจากที่ว่าการ \
อ าเภอเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ  20 กิโลเมตร  มีอาณาเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันกับท้องถิ่นใกล้เคยีง  4  ส่วน  คือ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  อ. เมืองสุรินทร์  
 ทิศตะวันออก จรด องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ.เมืองสุรินทร์ 

ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนต าบลสวายอ. เมืองสุรินทร์ 
 ทิศใต้  จรด องค์การบริหารส่วนต าบลไพร , ประทัดบุ , เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท 
เนื้อที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวอ าเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีพ้ืนที่  34,958 ไร่ หรือ 74.50 
ตารางกิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 0.91  ของพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
 

  
หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่ อันดับ 
1 นาบัว 1,181 17 
2 ระสีสันต์ 2,157 7 
3 กระยูง 3,306 1 
4 ละหุ่ง 3,210 2 
5 นาเสือก 2,787 3 
6 นาสาม 2,404 6 
7 ตรม 1,190 16 
8 กะทม 2,559 5 
9 ตระงอล 2,743 4 

10 โดนโอก 2,025 8 
11 หนองกก 1,278 12 
12 ปะปูล 759 19 
13 ปอยตระแบง 1,122 15 
14 ตังกอ 1,500 11 
15 หนองกระทม 1,201 14 
16 โคกสะอาด 1,236 13 
17 ไทรทาบ 1,560 10 
18 สระบัว 1,670 9 
19 เสม็ด 1,070 18 
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แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลนาบัว 
ภาพที่  1  แสดงแผนที่ท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลนาบัว 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูก  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทราย  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยกระจัดกระจาย  โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

๑.๓  สภาพภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูฝน  จากเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  จากเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
       สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
       แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี้ 

 ล าน้ า, ล าห้วย จ านวน    5  สาย 
 บึง,หนองและอ่ืนๆ จ านวน  58 แห่ง 
 ฝาย   จ านวน  21 แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  จ านวน  11 แห่ง 
 บ่อบาดาล  จ านวน  236 แห่ง 

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ป่าไม้  มีอยู่  2  ลักษณะคือ 

1. ป่าสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  18,143 ไร่  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาบัว จ านวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 

2. ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์  มีจ านวน  6  แห่ง 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1.  สภาพการเมืองการปกครอง 
เขตปกครอง  รวม  19  หมู่บ้านคือ 

หมู่ที่  1   บ้านนาบัว  ผู้ปกครอง นายเฉลิมชัย  เขียวหวาน  ก านัน 
หมู่ที่  2   บ้านระสีสัน   ผู้ปกครอง นางอุทัย  สุขร่วม   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3   บ้านกระยูง   ผู้ปกครอง นางหย่อนใจ  วิริยะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4   บ้านละหุ่ง   ผู้ปกครอง นายช านาญ  สืบสวน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5   บ้านนาเสือก   ผู้ปกครอง นายจักรพงศ ์ จิตสมาน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6   บ้านนาสาม   ผู้ปกครอง นายไพรัตน์  แก้วลอย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7   บ้านตรม   ผู้ปกครอง นางจตุรงค์  ตรงใจ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8   บ้านกะทม   ผู้ปกครอง นายกิตติศักดิ์  ผลเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9   บ้านตระงอล   ผู้ปกครอง นางธันยา   ลัทธิวาจา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านโดนโอก   ผู้ปกครอง นายชาญ  เรืองฉาย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านหนองกก   ผู้ปกครอง นายศิริวัฒน์  วรัมมานุสัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านปะปูล   ผู้ปกครอง นายชรินทร์  ประเมินชัย   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านปอยตะแบง  ผู้ปกครอง นายวรรณชัย  ประสานดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านตังกอ   ผู้ปกครอง นายประกอบ  คลายทุกข์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  15  บ้านหนองกระทม ผู้ปกครอง นายพงษ์ศักดิ์  ศรีไสว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านโคกสะอาด  ผู้ปกครอง นางปราณี  ประเดิมดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ที่  17  บ้านไทรทาบ   ผู้ปกครอง นายศิวะ  มีสังเกต  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18  บ้านสระบัว   ผู้ปกครอง นายสังวร  ไหวดี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  19  บ้านเสม็ด   ผู้ปกครอง นางลักขณา  บุญทวี  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

2.2  การเลือกตั้ง  (ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วยการปกครองท้องที่  19  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  38  คน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  1  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่  ซึ่งประชาชนต าบลนาบัว  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความส าคัญ
กับประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายเฉลิมพล  เขียวหวาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
2.  นายสมัย  ถวิลสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
3.  นายวิทยา  ประคองดี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว   

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายโชคทวี   ธิธรรมมา ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
2.  นายปรีชา   เย็นเสมอ รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
3.  นางจิรากุล   ไหวดี  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายแดง  ปรากฏหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑  
2.  นางจิรากุล  ไหวดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑ 

 3.  นางสาวเจียมจิต  ปรากฏกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๒  
4.  นายธงชัย  เพชรเก่า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๒  
5.  นายวโิรจน์  แก้วลอย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๓  
๖.  นายทองค า  เสาเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๓  
7.  นางกรรณิกา  พนัสอนุสรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๔ 
8.  นางศศิธร  เหมือนวาจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๕ 

 9.  นายชุมพล  ดีพูน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๕ 
 10.นางพิณรัตน์  เรืองสุข            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๖  

11.นางปภาดา  ดีประจ า            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๖  
12. นางสาวเทพสิรินทร์  ตนกลาย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๗ 

 13.นายประเวศน์  เย็นเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๗ 
 14. นางสุภาวดี  จุฑาจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๘ 
 15. นางจิราพร  แววดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๘  

16. นางนิชาภา  แสนศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๙ 
 17. นางสาวจันทกร  จับไหวดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๙ 
 18. นายเขษมศักดิ์  สุลินทบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๐  

19. นายชาญชัย  ไทยยิ่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๐ 
 20. นายดัด  ยอดชรูด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๑  

21. นายนพพล  ทรงงาม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๑  
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22. นายเสงี่ยม  อินโอ้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๒  
23. นายสุรพล  ริ้วด า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.13 

 24. นางลัดดา  ติงสะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑๔  
25. นายสมควร  จุฑาจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑๔ 

 26. นางอโณทัย  ส านวนกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๕ 
 27. นายวิสาน  ประสานสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๕ 
 28. นายสุทธินันท์  ศรีโพลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๖ 
 29. นางสาวประโยชน์  คิดยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๖ 
 ๓0. นายสุทธิ  เกลียวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๗  

๓1. นายเพชรไทย  สุรเตมีย์กุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๗  
๓2. นางพรใจ  บุญทวี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑๘  
๓3. นายอุทัย  เกลียวทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๘  
34. นายมล  งอยจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.1๙ 

 35. นางฐิติภา  ทวีเหลือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑๙  

จ านวนบุคลากร  
พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน 35 คน  และส่วนราชการจ านวน  4  กอง  ดังนี้ 

  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  11  คน 

1.  นางสาวสิวิกาญจน์  แพงงาม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นายธนันชัย  แก้วสน   หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
3.  นางอุไร  เชื้ออินทร์   นักพัฒนาชุมชน 
๔.  นางสาวกฤติกา  ทองน า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕.  นางสาวทัดดาว  สันทอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  นางสาวปวีณา  ดอกศรีจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ 

  7.  นายวีระ  ได้รอดดี   พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
  8.  นางสาวทัศวรรณ  เย็นเสมอ  คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 
  9.  นางสาวขนิษฐา  ยังมี             คนงานทั่วไป (งานเกษตร) 
  10. นางสาววรรณพร  บุญทวี  คนงานทั่วไป  (งานพัฒนาชุมชน) 
  11. นางสาวอรอุมา  ภาษี  คนงานทั่วไป  (งานนโยบายและแผน) 
   

กองคลัง  จ านวน  7  คน 
1.  นางจันทรา  แร่ทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.  นางสาววรรณพร  พระไวย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางพนิตตา  อินทรก าแหง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
4.  นายพงศกร  ทองน า                       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5.  นางสาวฟองจันทร์  สายสี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

  6.  นางสาวอัมรา  สายสร้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  7.  นางสาวจุฑามาศ  เฉลิมวงศ์  คนงานทั่วไป  (งานการเงินและบัญชี) 

กองช่าง  จ านวน  5  คน 
1.  นายสมบัติ  สายส่อ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
2.  นายจิรศักดิ์  ทันวัน   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
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3.  นายธวัชชัย  สุกิมานิน   นายช่างโยธา 
4.  นายสัญญา   บัวศร ี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
5.  นายอภิชาต  ยี่สุ่นศร ี   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

กองการศึกษา จ านวน  12  คน 
 ๑.  นางยุพิน  มงคล  คร ู
 ๒.  นางสาวณัฐชญาดา ตรงใจ  คร ู
 ๓.  นางสาวิตร ี  ไม่ลืม  คร ู
 ๔.  นางศรีนวล  แววดี  คร ู

๕.  นางสาวโสภา  เกิดเหลี่ยม คร ู
๖.  นางมาริกา  ดวงสินธุ ์ คร ู
๗.  นางพจนีย์  เสมอภาค คร ู

 ๘. นางสาวสุดาวรรณ ชัยสุภา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๙. นางสาวอัจฉรียา ทองวิจิตร ผู้ดูแลเด็ก 
 ๑๐. นางสาวฐิติรัตน์        ใจมั่น            ผู้ดูแลเด็ก 
 1๑. นางสาววภิาพร        ปัน่สุข  ผู้ดูแลเด็ก     
 12. นางสาวฐิติมา  ขยันดี             คนงานทั่วไป  (งานสันทนาการ) 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา/ปวส.  จ านวน     6 คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน     24 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     6 คน 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        
 

 
 
 
 
 
    

 
ระดับ 

บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

 

พนักงานจ้าง  
รวม 

 
 

ต้น 
 

กลาง 
 

ต้น 
 

กลาง 
 

ปก. 
 

ชก. 
 

ปง. 
 

ชง. 
ภารกจิ 

(คุณวุฒิ) 
ภารกจิ 
(ทักษะ) 

 
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 4 - 4 6 3 2 - 5 - 10 35 
            

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ค านวณตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี) 
ปีงบ 2564 ต้ังไว้ 

75,600,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 7,195,960 บาท ปีงบ 2565 ต้ังไว้ 

79,380,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 7,417,780 บาท ปีงบ 2566 ต้ังไว้ 

83,349,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ 7,642,360 บาท 

2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น 1,079,394 บาท 2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น 1,112,667 บาท 2) ประโยชน์ตอบแทนอื่น 1,146,354 บาท 
รวม 1)+2) = 8,275,354 คิดเป็นร้อยละ 10.94 รวม 1)+2) = 8,530,447 คิดเป็นร้อยละ 10.74 รวม 1)+2) = 8,788,714 คิดเป็นร้อยละ 10.54 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 
 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (1) (ว่าง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน (ก าหนดเพิ่ม) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 อัตรา (ว่าง) 
 

ฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

- งานก่อสรา้ง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 

ฯลฯ 

- งานทะเบียนทรพัย์สินและพัสด ุ
- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ฯลฯ 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันฯ 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

ฯลฯ 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
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๓.  ประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร  จากฐานข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน  ณ  เดือน

เมษายน๒๕64 ของต าบลนาบัว  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๒,307  คน  จ าแนกเป็นชาย  ๖,006  คน  เป็นหญิง  ๖,๓01  คน  
จ านวนครัวเรือน  4,119  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  16๗  คน  ต่อตารางเมตร   

 
 
 

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 นาบัว 261 285 546 
2 ระสีสันต์ 168 182 350 
3 กระยูง 373 357 730 
4 ละหุ่ง 236 247 483 
5 นาเสือก 391 414 805 
6 นาสาม 284 292 576 
7 ตรม 334 378 712 
8 กะทม 485 501 986 
9 ตระงอล 519 537 1,056 

10 โดนโอก 498 512 1,010 
11 หนองกก 272 282 554 
12 ปะปูล 125 132 257 
13 ปอยตะแบง 320 347 667 
14 ตังกอ 179 183 362 
15 หนองกระทม 392 382 774 
16 โคกสะอาด 357 355 712 
17 ไทรทาบ 250 300 550 
18 สระบัว 355 399 754 
19 เสม็ด 207 216 423 

รวมทั้งสิ้น 6,006 6,301 12,307 
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 ๓.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันส ารวจ  แยกตามช่วงอายุ  ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  หมายเหตุ  จากฐานข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน ณ เดือน เมษายน 2564 

๔.  สภาพทางสังคม 
 4.๑ การศึกษา 

ในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  6  แห่ง    
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  2  แห่ง 

 
 ตาราง  จ านวนโรงเรียน / นกัเรียน /ห้องเรียน / อาจารย์ในระบบโรงเรียน 

 

 

 
 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย 
(คน) 

จ านวนเพศหญิง
(คน) 

จ านวนรวม
(คน) 

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 52 37 89 
1  ปีเต็ม – 2 ปี 93 104 197 
3  ปีเต็ม – 5 ป ี 155 151 306 

6  ปีเต็ม – 11 ป ี 414 379 793 
12  ปีเต็ม – 14 ป ี 320 195 515 
15  ปีเต็ม – 17 ป ี 221 215 436 
18  ปีเต็ม – 25 ป ี 746 620 1,366 

26  ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 2,025 2,025 4,050 
50  ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 894 1,023 1,917 

มากกว่า  60 ปีเต็มข้ึนไป 1,156 1,552 2,708 
รวมทั้งหมด 6,076 6,301 12,377 

ชื่อโรงเรียน สังกัด 
จ านวนนักเรียน จ านวนคร/ู

อาจารย ์
จ านวน

ห้องเรียน รวม 
โรงเรียนบ้านนาบัว 
โรงเรียนบ้านนาสาม 
โรงเรียนบ้านนาเสือก 
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 
โรงเรียนบ้านกะทมฯ 
โรงเรียนบ้านโดนโอก 
โรงเรียนนาบัววิทยา 
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 

เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 
เขตการศึกษาที่  1 

162 
231 
84 
60 

141 
91 

197 
222 

11 
14 
7 

11 
11 
9 

19 
23 

8 
16 
9 
8 
8 
8 
9 

15 

รวม 1,188 105 81 



      12                               

การจัดการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  3 ขวบ  

ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 78    และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 
3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา  2544     โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียนแต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
อนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอน
ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อนุบาล 3 ขวบ) 

ศพด. 2564 

บ้านนาบัว 46 
บ้านกระทม 48 
บ้านเสม็ด 18 
บ้านตังกอ 45 
รวม 157 

๔.๒  การสาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวไม่มีโรงพยาบาล มีสถานีอนามัยจ านวน  2 แห่งโดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขในขั้ นพ้ืนฐาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การหยอดวัคซีนไปลิโอ การชั่งน้ าหนักเด็ก อายุ 0 – 5 ปี การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ าตาลใน
ปัสสาวะ ตลอดจนการรณรงค์กิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 สาเหตุการเจ็บป่วยและโรคที่ควรระวัง ป้องกัน คือ อุบัติเหตุ ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโร
ซิส ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน สารเคมีสะสมในร่างกาย เป็นต้น 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / หมู่บ้าน  2 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว (บ้านนาสาม) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว 

 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ     100 
๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัด และอ าเภอ
เมืองสุรินทร์  ตลอดจนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

-  เส้นทางท่ีเป็นลาดยางภายในหมู่บ้านทั้งต าบลยาวเฉลี่ย  18.2  กิโลเมตร 
-  เส้นทางท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งต าบล  ยาวเฉลี่ย  10.3๐  กโิลเมตร 
-  เส้นทางท่ีเป็นถนนลงหินคลุก , ลูกรัง  ภายในหมู่บ้านทั้งต าบล  ยาวเฉลี่ย  88  กิโลเมตร 
-  เส้นทางท่ีเป็นถนนดิน 

เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอ าเภอ และจังหวัดสุรินทร์ 
- เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม - ปอยเดิร โดยเชื่อมทางแผ่นดินหมายเลข 214  สายสุรินทร์ - 

ช่องจอม  ที่หลักกิโลเมตรที่  11  มีระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร 
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- เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง ยธ. สายสกร็อม - นาบัว โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 สายสุรินทร์ 
- ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 9 มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรและเชื่อมถนนลาดยาง รพช.สายนาสาม-ปอยเดิร 
หลักกิโลเมตรที่ 7 

- เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายกระน๊อบ - สวาย โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 สาย
สุรินทร์-ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 14 มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

- เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายตะเคียน – โคกเมืองโดยเชื่อมทางหลวงหมายเลข  2078  สาย
สุรินทร์-บุรีรัมย์ที่หลักกิโลเมตรที่  8  มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเชื่อมถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม-ปอย
เดิรหลักกิโลเมตรที่  11  บ้านหนองกก  ต.นาบัว 

๕.๒  การไฟฟ้า 
 การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองสุรินทร์  ในเขตต าบลนาบัวมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๕.๓  ระบบประปา 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีกิจการประปาขนาดเล็ก  (ประปาบาดาลและประปาผิวดิน)  

จ านวน  19  หมู่  ด าเนินการจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในเขตต าบลนาบัว 

๕.๔  การโทรคมนาคม 
 สถานีโทรคมนาคม  (องค์การโทรศัพท์)   - แห่ง 
 สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม    - แห่ง 
  

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 ไปรษณีย์  1 แห่ง 

 
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ท านา)  เป็นหลัก  เพราะพ้ืนที่เหมาะสม
ส าหรับการเพาะปลูก  ผลผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป   
 ๖.๒  การปศุสัตว์ 
 ประชากรยังประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน  เลี้ยงไว้ใช้งานและจ าหน่าย  เช่น  
โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  

 ๖.๓  อุตสาหกรรม 
-  ปั้มน้ ามัน / แก๊ส    2   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    19  แห่ง   
-  โรงสี     40   แห่ง 
 
 
๖.๔  การท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  
เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน  ออกก าลังกาย  ท่องเที่ยว  และกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการต่างๆ  รวมทั้งเพ่ือ
เป็นการบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติให้คงอยู่  และพัฒนาท้องถิ่นให้มี
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สิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม น่าอยู่น่าเที่ยว แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณน้อยจึง
ด าเนินการได้ไม่มากนัก 

๖.๕  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. และ

กลุ่มองค์กรต่างๆภายในต าบล  เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  หรืออาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  ประกอบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร  ซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น  ได้แก่  การท านา  การค้าขายและบริการ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ดี  แต่
อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม  ได้แก่  การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

             7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถาน  จ านวน  11  แห่ง  คือ 
(1)  วัด  มีจ านวนทั้งสิ้น    7  แห่ง  แยกเป็น 

วัดธรรมยุต   3  แห่ง  วัดมหานิกาย 4  แห่ง 
(2)  ส านักสงฆ์  มีจ านวนทั้งสิ้น 4  แห่งแยกเป็น 

ธรรมยุต   1  แห่ง  มหานิกาย 3  แห่ง           

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และวันส าคัญท่ีประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ 
-  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
-  ท าบญุเทศน์มหาชาติ  ท าบุญข้าว 
-  ประเพณีท าบุญก่อเจดีย์ทราย 
-ประเพณีสงกรานต์ 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
-  ประเพณีวันสาร์ท  (วันโฏนตา) 
-  ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) 
-  ประเพณีทอดกฐิน 
-  ประเพณีลอยกระทง 
-  ประเพณีข้ึนเขาพนมสวาย 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ต าบลนาบัว  มีภาษาเขมร  และภาษาไทยกลางเป็นภาษาถ่ิน 

7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- สินค้าพ้ืนเมืองได้แก่ สินค้าทางการเกษตร , ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป 
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี้ 
 ล าน้ า, ล าห้วย จ านวน    5  สาย 
 บึง,หนองและอ่ืนๆ จ านวน  58 แห่ง 
 ฝาย   จ านวน  21 แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  จ านวน  11 แห่ง 
 บ่อบาดาล  จ านวน  236 แห่ง 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 แร่หินบะซอลต์ มีพ้ืนที่สัมปทานบริเวณเขตอุตสาหกรรม 
 ป่าไม้  มีอยู่  2  ลักษณะคือ 

ป่าสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  18,143 ไร่  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
      นาบัว จ านวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 

ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์  มีจ านวน  6  แห่ง 
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๑๐.  รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อไปของประชากร 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม  ดังนั้น  รายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากเกษตรกรรม  รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร  ดังนี้ 

ตารางท่ี  3  รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากรตาม  จปฐ. ปี 2562 
หมู่ที ่ พ้ืนที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนคน แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน 

รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) 
รายได้บุคคลรวม 
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลุกเลี้ยงหาเอง 

หมู่ที่  1 บ้านนาบัว 128 388 101,283.04 38,428.13 25,835.94 27,278.13 192,825.23 63,612.45 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสันต ์ 100 263 116,530.00 18,260.00 25,870.00 27,630.00 188,290.00 71,593.16 
หมู่ที่  3 บ้านกระยูง 151 491 78,216.08 62,507.95 29,957.62 20298.01 190,979.66 58,733.05 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 105 326 81,692.86 46,288.57 30,851.43 30,381.90 189,214.76 60,943.40 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสือก 213 534 110,722.82 16,407.51 31,522.54 7,690.14 166,343.00 66,350.30 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 130 373 154,513.85 34,658.08 20,942.31 3,655.00 213,7693.23 74,504.02 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 201 595 173,283.58 40,069.65 16,624.88 28,849.75 258,827.86 87,435.97 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 271 783 138,403.69 23,452.77 13,589.30 12,690.41 188,136.16 65,114.81 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 214 820 212,876.92 20,269.63 14,673.74 11,748.13 259,568.41 67,741.02 

หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 230 669 98,312.61 18,428.70 22,655.65 10,091.04 149,488.00 51,393.48 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 142 284 77,818.31 33,073.24 15,741.55 20,672.54 147,305.63 73,652.82 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 65 213 163,728.65 39,076.92 22,584.62 18,046.15 243,436.34 74,288.08 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 139 534 134,925.18 46,471.18 39,558.71 26,507.88 247,462.95 64,414.51 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 102 297 191,661.76 18,970.10 22,813.73 21,798.53 255,244.12 87,659.60 
หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 217 589 143,503.22 14,413.69 10,136.41 4,809.63 172,862.94 63,686.35 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 185 568 149,427.03 14,094.59 16,552.43 19,718.92 199,792.97 65,073.42 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 139 452 70,194.78 47,312.24 26,391.75 16,684.82 160,583.59 49,383.01 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 175 472 105,111.55 43,745.73 31,600.34 13,020.58 193,478.21 71,734.50 
หมู่ที่  19 บ้านเสมด็ 102 381 213,566.67 16,980.39 17,685.29 15,770.59 264,002.94 70,677.95 

รวมทุกพื้นที ่ 3,009 9,032 132,235.82 29,697.63 22,021.35 16,487.34 200,442.15 66,777.06 
แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล  ปี  2562 
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4)รายจ่าย 
ตารางท่ี  4  รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากรตาม  จปฐ. ปี 2562 

หมู่ที ่ พ้ืนที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนคน แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายจ่ายครัวเรือน 
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคล 
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต อุปโภค 

บริโภคที ่
จ าเป็น 

อุปโภค 
บริโภคที ่
ไม่จ าเป็น 

ช าระหน้ีสิน 

หมู่ที่  1 บ้านนาบัว 128 388 27,670.31 54,739.06 8,859.38 14,355.94 105,604.69 34,838.66 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสันต์ 100 263 47,360.00 66,230.00 24,830.00 14,700.00 153,120.00 58,220.53 
หมู่ที่  3 บ้านกระยูง 151 491 20,516.56 62,626.49 17,271.52 49,076.16 149,490.73 45,973.73 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 105 326 25,009.52 58,422.38 11,268.57 33,423.81 128,124.29 41,267.02 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสือก 213 534 25,554.46 83,386.85 15,080.75 24,594.13 148,616.20 59,279.49 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 130 373 25,535.38 95,130.77 16,503.38 42,331.54 179,501.08 62560.70 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 201 595 95,218.91 56,393.03 27,308.46 26,699.00 205,619.40 69,461.34 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 271 783 24,366.05 45,135.79 18,386.72 18,529.15 106,417.71 36,831.67 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 214 820 9,305.61 147,018.83 2,200.47 18,328.97 176,853.88 46,154.55 

หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 230 669 14,981.74 68,263.04 19,792.61 25,375.22 128,412.61 44,147.83 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 142 284 23,826.29 23,129.58 6,677.46 48,605.63 102,238.96 51,119.48 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 65 213 34,411.08 38,692.31 12,015.38 41,276.92 126,395.69 38,571.46 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 139 534 32,242.45 84,654.68 28,826.62 32,392.09 178,115.83 46,363.48 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 102 297 13,096.08 41,300.49 11,449.02 18,764.71 84,610.29 29,058.08 
หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 217 589 27,224.98 42,738.43 9,314.56 8,520.65 87,798.62 32,346.86 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 185 568 13,211.89 93,870.27 22,618.92 10,827.57 140,528.65 45,770.77 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 139 452 19,428.06 40,100.72 13,482.01 21,165.47 94,176.26 28,961.28 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 175 472 20,268.57 59,510.97 11,556.64 10,861.27 102,197.45 37,891.00 
หมู่ที่  19 บ้านเสม็ด 102 381 17,109.80 91,765.69 31,569.61 23,379.90 163,825.00 43,858.66 

รวมทุกพื้นที่ 3,009 9,032 27,160.58 67,745.46 16,114.00 23,992.79 135,012.82 44,979.36 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
 

  
 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
                      มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
     สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
     ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
     ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
     เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ 
     มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

       ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและ
การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ                                                              
                             
                               (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (2561-2580) 
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   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
         เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่
สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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        ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

            เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ 
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
       เพื่ อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
        ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
 

            แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย สศช. ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  

   (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
   (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

       (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ               
ฉ.12 

   (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ 
        ใน 5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ 
   (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  
            (1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
                 ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
            (2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้ง 
                 ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
            (3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
            (4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
            (5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิงบูรณาการ  
            (6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  และ   

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ 
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            (7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสทิธิภาพ 
   เป้าหมายรวม  ประกอบด้วย  
            (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
            (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
            (3) ระบบเศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้   
            (4) ทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาตติ่อประเทศไทย และ  
            (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมสี่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
            1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์  
            2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
            3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื    
            4) ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
            5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัน่คั่งและยั่งยนื   
            6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาล 
            7) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์   
            8) ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย  และนวตักรรม   
            9) ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
           10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
   1.3 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จึงได้น าทิศทาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ .ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”   

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขงและมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้าหมาย  
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลง  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า   

ทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)      

วสิัยทัศน “ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคม 
เปนสุข”  

พันธกิจ (Mission)  1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ  
      2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
        3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
      4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม  

      6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยมและบริหารจัดการใหมีศักยภาพ  
      7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
      8) สงเสริมการพัฒนาดานสังคม  

 ประเด็นการพัฒนา 1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
 วัตถุประสงค   เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา  
      1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
      2) สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค  
      3) สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม  
      4) ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน  
      5) สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
      6) สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
      7) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม  
      8) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจ าหนาย  
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      9) ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร  
      10) สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง  

 ประเด็นการพัฒนา 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  

      2) เพ่ือใหกลมุผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจ าหนาย 
       ผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา   
       1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
      2) พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว  
      3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
      4) สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว  
      5) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว  
      6) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
      7) สงเสริมการทองเที่ยวตามรอยชาง  
      8) สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
      9) สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  
      10) สงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ และการตลาด  
      11) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
      12) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม  
      13) พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ประเด็นการพัฒนา 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค    1) เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีขึ้น  
      2) เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา   
     1) พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
      2) สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิตและสงเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
      3) สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเปนส าคัญ 
      5) สงเสริมและสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูชุมชนเขมแข็ง 

 

  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565  
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์   
 “ เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ”  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  
     1) จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
     2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค้าการคาชายแดน  
     3) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
     4) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปาไมจังหวัด  
     5) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
     6) รอยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
     7) ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจร  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
      2) เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
      3) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
 
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
       1) จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมข้ึน  
      2) จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
      3) จ านวนชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา   
       1) สงเสริมสนับสนุนการใชผลการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตวมาด าเนินการ 
      2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
      3) พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิต และเกษตรกร  
      4) พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต  
      5) สงเสริมการแปรรูป และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรอินทรีย  
      6) การขนสงและการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรีย  
      7) พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน การบริการและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน    

 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางผูประกอบการเพ่ิมข้ึน  
      2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน   
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) จ านวนผูประกอบการเพ่ิมข้ึนตอป  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดนเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน 
  แนวทางการพัฒนา   
     1) การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูน าเขา-สงออก  
     2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอสนับสนุนการจัดการ                 
ดานพรม       แดนแบบเบ็ดเสร็จใหไดมาตรฐานสากล  
      3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคา การลงทุนและการบริการ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน   
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
      2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทองเที่ยว  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว   
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทองเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา   
     1) การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม (New Normal)  
     2) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวแนววิถีใหม (New Normal)  
     3) การพัฒนาและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวและบริการ  
     4) การยกระดับการจัดงานมหัศจรรยงานชางสุรินทรสูระดับโลก  
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     5) ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว  
     6) พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทรเพ่ิมข้ึนและไดมาตรฐาน 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
       1) จ านวนพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน  
       2) รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  
       3) จ านวนชุมชน/หนวยงานที่ใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
       4) ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา  
      1) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
       2) การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ  
       3) การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
       4) การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 วัตถุประสงค   เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
     2) รายไดเฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพ่ิมข้ึน  
     3) จ านวนต าบลตนแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
     4) จ านวนคนทุกชวงวัยและได้มกีารพัฒนาฝกอาชีพในชุมชน  
     5) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพื้นฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมสุขภาพ  
     2) การปองกันและควบคุมโรค  
     3) การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต  
     4) การสงเสริมอาชีพ  
     5) พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
     6) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
     7) จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีสวนรวมในทุกชวงวัย และยกระดับพ้ืนที่ตนแบบทาง   
           สังคม  
     8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย   
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด  
      3) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
        1) จ านวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศ 
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            เพ่ือนบาน        
                              2) จ านวนหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพิ่มขึ้น  
        3) รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
        4) จ านวนหมูบานชายแดนที่มีความพรอมในการเฝาระวังภัยคุกคาม   
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
     2) การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน และหมูบานตาม 
       แนวชายแดน เพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และหางไกลยาเสพติด  
     3) การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
 
 
        วิสัยทัศน์“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี” 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  
        1) จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน  
        2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
        3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
        4) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด  
        5) ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย  
        6) สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
        7) ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
        8) ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  
        9) ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจร  
 วัตถุประสงค    
        1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
        2) เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
        3) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
 เปาหมายและตัวชี้วัด  
        1) จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมข้ึน  
        2) จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
        3) จ านวนชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา  
        1) การเพ่ิมพ้ืนทีเ่กษตรอินทรีย  
        2) การยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
        3) การเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน การบริการ  
 วัตถุประสงค    
        1) เพ่ือสรางผูประกอบการรายใหม  
        2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาในจังหวัด  
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ( พ.ศ. 2566 - 2570)  

 



      27                               
 เปาหมายและตัวชี้วัด  
        1) จ านวนผูประกอบการรายใหมเพ่ิมข้ึนตอป  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
       1) การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูน าเขา-สงออก  
      2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคา การลงทุนและการบริการ  

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
      2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทองเทีย่ว  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
       1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทองเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา 
า        1) การพัฒนาตลาดทองเที่ยวและการบริการ  
      2) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
      3) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑและการบริการที่ไดมาตรฐาน  
      4) การพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
      5) ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
 วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
        1) จ านวนพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน  
        2) รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  

       3) จ านวนชุมชน/หนวยงานที่ใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
        4) ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา   
        1) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
        2) การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ  
        3) การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
        4) การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า  

 ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 วัตถุประสงค    เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
        1) สัดสวนของคนอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
        2) อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
        3) รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
        4) จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
        5) รอยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไมมีงานท าไดรับการฝก       
อบรมอาชีพ  
        6) สัดสวนของนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนทั้งหมดลดลง  
        7) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
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 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
      2) การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา  
      3) การสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  
      4) การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
      5) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
      6) การสงเสริมอาชีพ  
      7) พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
      8) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
      9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) เพ่ือใหมีหมบูาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมบูานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
      3) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
        1) จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) จ านวนหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
      3) รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
      4) จ านวนหมูบานชายแดนที่มีความพรอมในการเฝาระวังภัยคุกคาม  
 แนวทางการพัฒนา  
        1) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
       2) การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน เพ่ือความมั่นคง  
         ความสงบเรียบรอยและหางไกลยาเสพติด  
      3) การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑  วิสัยทัศน์ 

 “โครงสร้างพ้ืนฐานสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย์ 
เกิดการบริการที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืน” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
 
 
 

พันธกิจ 
 1.  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ 
 2.  พัฒนาระบบจราจร 
 3.  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ  และระบบประปาหมู่บ้าน 
 4.  พัฒนาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
 5.  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน 

 เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆที่ได้มาตรฐาน 
 2.  เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 3.  เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
 4.  เพ่ือติดตั้ง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
 5.  เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ า  เพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 6.  เพ่ือซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 
 7.  เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
 8.  เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  เพ่ือเป็นทางระบายน้ า  ไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 
 2.  เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก 

3.  ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
4.  หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
5.  ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย 
6.  แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ  

 7.  ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
 8.  ล าเหมือง  ล าคลอง  และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย 
 10.  ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนและจัดให้มี
การวางท่อ 

- จ านวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า 
- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง  ซ่อมแซม 

2.  พัฒนาระบบจราจร 
 

- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับพัฒนา 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการอบรม 

3.  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ  และระบบประปา
หมู่บ้าน 

- จ านวนของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
สะอาดและปลอดภัย 
- จ านวนของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

4.  พัฒนาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
-  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

5.  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง/
ศาลากลางหมู่บ้าน 

- จ านวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนศาลาที่ได้รับการปรับปรุง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน การบริการ  และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในท้องถิ่น 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้  เข้าใจ  และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งข้ึน 
 2.  กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร  เพื่อส่งเสริม  การฝึกอบรม  การประกอบอาชีพและขายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  กลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 
5.  ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 

- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 
- จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน 
- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
 4.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

เป้าประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.  เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
 5.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 6.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
 7.  เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 
 8.  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
 2.  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

3.  ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  ประชาชน  สืบทอด  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5.  การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
6.  เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7.  มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
8.  ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
9.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 
10.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
11.  ประชาชนได้รับการรณรงค์  ป้องกัน  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข - จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน 
- จ านวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 
- จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 

- จ านวนประชาชนที่ใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต 

4.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

5.  ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา 
- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดหา 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

7.  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์/พัฒนา 
- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

8.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

9.  สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน 

2.  เพ่ือส่งเสริมงานการท่องเที่ยว  กระตุ้นเศรษฐกิจ  กระจายรายได้ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาส่งเสริม 
 2.  กิจกรรม/โครงการ งานการท่องเที่ยวที่ได้ด าเนินการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา 
- จ านวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา 

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว - จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 
- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
กองการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน การบริการ และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ 
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พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมมาภิบาล  (คุณธรรม  นิติธรรม  คุ้มค่า  โปร่งใส  การมีส่วนร่วม

และรับผิดชอบ)  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.  เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
 3.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมมาภิบาล   

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

- จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด - จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

กองการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย  
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ 
 2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์ 
 3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

2.  เพ่ือป้องกันที่สาธารณะไม่ให้ถูกรุกราน 
3.  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  มีการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์  
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์ 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ  เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ด าเนินการ 

2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ด าเนินการ 

3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวสัดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

2.  ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
3.  วัสด ุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรและเพิม่ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการบรหิารจดัการ - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการเสริมสรา้งและปรับปรุงการบริหารงาน 
- จ านวนประชาชนท่ีได้เข้ามามสี่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ไดร้ับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกจิกรรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและเพิ่มอัตราก าลัง 
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษ ี

3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสด ุ
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยทุธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

 ก.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการให้บริการสาธารณะ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาบัว  ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ก็คือ  ด้านงบประมาณ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมมากท่ีสุด  ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  และ
การขยายตัวของชุมชน  คือการวางแผนผังเมือง  เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมือง
นี้  ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ๆก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคต  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาผังเมือง  เพื่ออนาคตจะไม่ประสบ
ปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  เส้นทางคมนาคม  ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง  ท าให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ  เกิดมลภาวะทางอากาศ  และเป็นหลุมเป็นบ่อ  จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน  และประชาชนที่
สัญจรไป-มา  ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

2.  ทางระบายน้ า  ล าคลอง  บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน  ล าเหมืองส่งน้ ามีวัชพืชปกคลุม  ท่อ
ระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี  และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ า
ในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทัน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3.  ไฟฟ้าและแสงสว่าง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า  เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร  ลักษณะของการอยู่
ร่วมกันยังไม่หนาแน่น  เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4.  ระบบประปาหมู่บ้าน  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว  ผุพัง  ท าให้ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง  จนท าให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย  ช ารุด  พัง  ต้องท าการซ่อมแซม  จนงบประมาณในการ
บริหารขาดดุล  และไม่เพียงพอ 

5.  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี  บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้ง  ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา  เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่นาของ
ตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต  เช่น  ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ค่าไฟฟ้า  เป็นต้น  บางพ้ืนที่พบปัญหาสภาพน้ า
กร่อยไม่สามารถท านาได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้  หน้าแล้งบริเวณล า
คลองจะแห้งขอด 

6.  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร  ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่   ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต  บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน  ส่วน
การโทรคมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ศูนย์การเรียนรู้ต าบลนาบัว  
แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่ก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือน  กับการบริการ
ของ  TOT เป็นต้น 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข  ปรับปรุงได้  โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และในส่วนของพ้ืนที่  เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง  หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ  จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา  เพ่ือด าเนินการของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  และวางท่อระบายน้ า  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน  และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ขุดลอกคลอง  สระเก็บพักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า  และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด  ในการอุปโภคบริโภค 

ข.  ด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน  เช่น  ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมา  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ยังถือเป็นส่วน
น้อย  เมื่อเทียบการท านา  ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัด  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  ดังนั้น  จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า  ท า
อย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ  เช่น  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาเรื่องน้ า  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาเศรษฐกิจ 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  มีอาชีพหลัก  คือ  การท านา  รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง  ขอบเขตและปริมาณของ
ปัญหา  หรือกลุ่มเป้าหมาย  ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ฉะนั้น  อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาภาคเกษตร  มาให้ความรู้  ความเข้าใจ  ในทุกๆด้าน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ภาคการเกษตร  เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร  อีกทั้ง  การเพ่ิมพูนความรู้  ให้กับเกษตรกร  เป็นนโยบายที่ต้อง
ด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และ

ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร  ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต  ลดความชื้น  ก่อนที่จะจ าหน่าย  เพ่ิม
มูลค่าสินค้า  เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต  เช่น  ข้าวเปลือก  เป็นต้น  และลดต้นทุนการผลิต  ไม่ต้องซื้อ
พันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 

1.  สนับสนุนปัจจัยในการผลิต 
2.  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3.  สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
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4.  สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ 
5.  สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 

ค.  ด้านสังคม 
ปัญหา 
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ยังเป็นสังคมชนบท  กรรมวิธีทางด้านการเกษตร

ยังอาศัย  แรงงานคน  ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่ประชาชนก็
ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ  
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ดังนี้ 
1.  ปัญหายาเสพติดในชุมชน     
2.  ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง  ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมามากมาย 
3.  ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.  ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
5.  ปัญหาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 
6.  ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร 
7.  ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา  นันทนาการ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาท้ังหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันใน

อนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
1.  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์  ปลอดสารพิษจึงท าให้ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีอายุยืนยาว  เป็นพิเศษ  ฉะนั้น  จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน  แต่
กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

2.  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้น  เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก  ในแต่ละปี  สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

3.  เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด  
รักในอาชีพของพ่อแม่  ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  อายุระหว่าง  18-35  ปี  อยู่นอกพ้ืนที่  ไปศึกษาเล่าเรียน  
หรือไปท างานที่อ่ืน  ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย  แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ  สืบทอดอาชีพที่
เรียกกันว่า  “กระดูกสันหลังของชาติ” 

4.  ปัญหาด้านยาเสพติด  เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น  วาระแห่งชาติ  แต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลงเลย  เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่  จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน  การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็นจริง  จึงยากแก่การแก้ไข  ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  จะด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ  และจัดให้มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  คอยดูแลสอดส่อง  ปัญหาสาธารณสุข  ภายใน
ชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  และจัดให้มี
โครงการด้านสาธารณสุข  ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ  อย่างทั่วถึง  ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆในเด็กและ
เยาวชน  สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  ทั้งเรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย  เช่น  
การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่  
บ้านเกิด  อาชีพดั้งเดิม  ส่วนเรื่องของยาเสพติด  หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด  โดยจัดอบรมทั้งทาง
โลกและทางธรรม  ก็สามารถลดปัญหาลงได้  และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน  มีการส่งเสริมโดย
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การอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสร้างความตระหนักและองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณ
อุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชน
โดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็น
นักกีฬาระดับหมู่บ้าน  อ าเภอ  และระดับจังหวัด  ก็เป็นทางเลือกที่ดี  ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน  และที่สาธารณะต่างๆ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  ลดมลภาวะโลกร้อน  ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ต้อง
ด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  เด็กเยาวชนได้รับการปลูกฝัง

ให้อยู่ในจริยธรรม  มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม  มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ภูมิใจ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่เล่นกีฬา  ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ  และใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ง.  ด้านการเมือง – การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะ

ปัญหา  “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต  ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆ  ดังนี้ 

1.  ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง  การบริหาร 
2.  ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
3.  ประชาชนขาดความตระหนัก  ความกระตือรือร้น  ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหารอย่าง

จริงจัง 
4.  การส่งเสริม  พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  

ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
จากทั้งหมดที่กล่าวมา  ถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ  ให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  บางส่วนขาดความตระหนัก  ความกระตือรือร้น  ใน

การที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารงาน  เช่น  การประชาคม  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  หรือการ
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ช่วงระหว่างระยะเวลาใน
การท านา  คือ  06.00 น.  ถึงเวลา  18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
บกพร่อง  ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  บางส่วนไม่ยึด
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ  อาจ
เนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร  ไม่ว่าจะเป็น  เงิน  คน  หรือส่วนอ่ืน  ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐาน
ของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีไม่เพียงพอ  เนื่องจาก
งบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวมีน้อย  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรร
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ให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย  เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ไม่มี
แหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชน  มีความสนใจในการเมืองการบริหาร  โดยใช้สื่อต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัวจัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดย
จัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน  ในด้านต่างๆ  ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน  โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่
ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  และให้ทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช าระภาษี  การต่อใบอนุญาตต่างๆ  และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้
สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรม  และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  เร่งรัดการจัดเก็ บให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา  อีกทั้งออกข้อบัญญัติ  เพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

 ความต้องการของประชาชน 
 1.  สร้างความตระหนัก  ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ  ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง  

การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  และสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์การบริหารส่วนต าบล
นาบัวจัดขึ้น 

 2.  ผู้บริหาร  บุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ได้รับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว 

 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  สามรถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง  และครบถ้วนเป็นธรรม  
เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ  มีการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้  อย่างยั่งยืน 

จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ถือว่าไม่แตกต่างจาก

สภาพทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก  ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ถือเป็นปัญหาส าคัญ  เช่น  ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหา
การขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน  เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย  และเพ่ือเป็นปอดชุมชน  ซึ่งปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก  เพราะสภาพความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ท าให้ปัญหา
ด้านต่างๆไม่รุนแรง  ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก  เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน  ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะ
เร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวนสุขภาพ  เท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน  และเป็นปอดอย่างแท้จริง  
ภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว  มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม  การปลูก  การดูแลผลผลิตทางการเกษตร  ส่วนใหญ่
ประชาชนยังพ่ึงสารเคมี  ในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช  จนท าให้ระบบนิเวศน์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ถูกท าลาย  ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์  ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว  ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร  
และการปศุสัตว์  จัดโครงการ/กิจกรรม  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  ป้องกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท าให้ประชาชนหวงแหน 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการ  มีความรู้ในการดูแล  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างถู กต้อง  

และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ  สร้าง
จิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์  ป้องกัน  ดูแล  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT)ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOTAnalysis) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 

S 1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัวชัดเจน  ครอบคลุมอ านาจหน้าที่
ตามภารกิจ  และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 

W 1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวยัง
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

W 2 ความต้องการ  และคาดหวังของประชาชน
มีสูงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัวตอบสนองได้น้อย 

S 2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบูรณาการ
จัดท าแผน  การท างาน  ร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการอ่ืน 

S 3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจงานการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W 3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพหรือการด ารง
ชีวิตประจ าวันในอัตราสูง S 4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
S 5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล 

W 4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆจ านวนมากท าให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ S 6 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก

ข้อบัญญัติได้เอง  ภายใต้กรอบกฎหมาย W 5 บุคลากรมีน้อยท าให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง  เกิดการท างานไม่มีความ
ต่อเนื่องและประสบการณ์ในการท างาน
น้อย 

S 7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และก าลังงบประมาณ 

S 8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

W 6 ขากแคลนน้ าใช้อุปโภค  บริโภค  และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W 7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า 
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จุดแข็ง  (Strengths) 
 

จุดออ่น(Weaknesses) 
 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง  
ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนและความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น 

S10  มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เช่น  การท านา  
การปลูกพืชเชิงเดียวฯลฯ 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  และสามรถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W 10 งบประมาณจ ากัด  ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพ้ืนดินมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W 11 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง  และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 

W 12 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W 13 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W 14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล
และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W 15 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร  ต้องอาศัยแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ  ประชาคม  ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส(Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) 
O 1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม 

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T 1 อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯบาง

ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O 2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึน

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯและการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

T 2 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่  ยังต้องอยู่ภายใต้
การก ากับ  ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 

O 3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย  ราคาถูก  จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

T 3 
 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O 4 
 

กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T 4 
 

ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน
คุณภาพต่ า  ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า O 5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ

สะดวกคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T 5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O 6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมี
ความขัดแย้งทางการเมือง  ทางความคิด
เห็นน้อย T 6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่  เนื่องจาก

แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
O 7 มีวัด  สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม

ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T 7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ
บุตร-หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O 8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่  ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ  ซึ่งมีความพร้อม  มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T 8  ภัยธรรมชาติ  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

O 9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 

T 9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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โอกาส(Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) 
O 10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T 10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T 11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

O 11 น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุน
ด้านต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T 12 ประชาชนไม่สนใจ  ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่  และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O 12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ใช้สันติวิธี
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T 13  

O 13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น  ท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ของ อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

 ฉบับท่ี ๑๒ 
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การ
พัฒนาและส่งเสริมเกษตร
อินทร์ย์อยา่งครบวงจร 

 

ประเด็นการพัฒนาที่  2 การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน 
การบริการ และเช่ือมโยง เศรษฐกิจ
ชายแดน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียววิถีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ย. 1 ความมั่นคง ย.2 การสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

ในการแข่งขัน 

ย.3 การพัฒนาและ 
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ย.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย.6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ย. 1 บริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ย.4 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

ย. 1 การพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

ย. 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

ย. 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย 

 

 

 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย.2 การเสริมความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูค่วามมั่นค่ังและยั่งยืน  

 ย.7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิ
สติกส์ 

ย.8 ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม 

ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ป.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรอินทร์ย์
อย่างครบวงจร 

ป.2 การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน การบริการ 

ป.3 การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชุมชน 

ป.5 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

 ป.6 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัย 

 

ย. 2 แก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ย. 3 สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย.5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)เพื่อพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของภาค 

ย.6 พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการสร้างความเข็มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

ป.4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นาบัว 

การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย ์

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท.ในเขต
จังหวัด 

การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์อยา่งครบ
วงจร 

การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการค้าการ
ลงทุน การบริการ 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชุมชน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

 

การพัฒนาองค์กร 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภยั 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

อย่างครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพการค้าการ
ลงทุน การบริการ  และเช่ือมโยง เศรษฐกิจ
ชายแดน 

1.4 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและการ
สื่อสาร 

1.1 ก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนนและจัดให้มี
การวางท่อ 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง
แหล่งน้ าธรรมชาติ
และระบบประปา
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  

การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาระบบชลประทานและ
เพิ่มแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

1. การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง 
อ านวยความสะดวก 
และระบบ logistic 

1. การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งน้ า  และ
การบริหารจัดการน้ า 
แบบบูรณาการ 

1.2 พัฒนาระบบ
จราจร 

1.5ก่อสร้างและ
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ศาลาที่พักริมทาง/
ศาลาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงและ

ก่อสร้างแหล่งน้ าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ าต่างๆ ฯลฯ) 
2.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต าบล (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา และก่อสร้าง 

ถนน คสล. ฯลฯ) 
3.  โครงการก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ฯลฯ 
4. ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

อย่างครบวงจร 
 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง
แหล่งน้ าธรรมชาติ
และระบบประปา
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

อย่างครบวงจร 

พัฒนาระบบการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

1. พื้นที่เกษตร
อินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

1. การบริหาร
จัดการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต 
และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตและพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรมให้มี
มาตรฐาน 

1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร 
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โครงการ/กิจกรรม 

1.  โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูดิน 
2.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ 
4.  โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว/ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
5.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรผสมผสาน  เกษตรทางเลือก  เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ/พืชคลุมดิน 
7.  โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
8.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปอ้งกนั ปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพ

ติด 

การสนบัสนนุ

ดา้นกีฬา

นนัทนาการ 

การสง่เสริม

สนบัสนนุ

การศึกษาใน

ระบบนอก

ระบบ 

การสง่เสริม

สนบัสนนุดา้น

สาธารณะสขุ 

การปอ้งกนั

ควบคมุ

โรคติดต่อ 

การสง่เสริม

กีฬา

นนัทนาการ

และการพฒันา

กีฬาสูค่วาม

เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและนอก 

สนบัสนนุการปอ้งกนั

และลดอบุติัเหตทุาง

ถนน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

การสง่เสริม

และเสริมสรา้ง

สขุภาพแบบ

องคร์วมของ

ประชาชนให้

แข็งแรง 

การสง่เสริม

ความปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรพัยส์ิน 

การสงัคม

สงเคราะห ์

สง่เสริมสนบัสนนุ

ดา้นวฒันธรรม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี 

พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ 

การสง่เสริม  

การน า

หลกัธรรม

ศาสนามาใช ้

การพฒันา

คณุธรรม

จริยธรรมและ

เสริมสรา้ง

อนรุกัษ์

วฒันธรรม

ประเพณีดีงาม 

การเสริมสรา้ง

ความมั่นคงของ

ชีวิตและสงัคม

ภายใตป้รชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 
 1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 2.  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  พิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอ่ืนๆ 
 3.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
 4.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บริการแก่ประชาชน 
 5.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
 6.  โครงการตลาดนัดสีเขียว 
 7.  โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพ้ืนที่เพ่ือการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

8.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  6  ด้าน 
9.  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งด้านอาคารสถานที่  เช่น  ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน  

ก่อสร้างถังเก็บน้ า  ติดตั้งเหล็กดัด  การจัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านบุคลากร  
การส่งเสริมการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ฯลฯ 

10.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
11.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา 
12.  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นไทย 
13.  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา 
14.  โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
15.  โครงการแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
16.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
17.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
18.  โครงการจัดหาวัสดุกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบลนาบัว 
19.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
20.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
21.  โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
22.  โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
23.  โครงการรณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ 
24.  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
25.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน 
การบริการ  และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ

ลงทุน  การบริการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

2. การพัฒนา
และฟื้นฟู
แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

3. การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3.ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

1. การ
พัฒนาการ
จัดการช้าง 

4. ยกระดับการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

7. ส่งเสริมการค้า  
การลงทุน การตลาด
การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ 

5. พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

6. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านการค้า  
การลงทุน ท่องเที่ยว 

5.การส่งเสริม
ธุรกิจการค้า 
การลงทุน 

6. การ
ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าและ
บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

4. การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหม 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

8.การส่งเสริม
และและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เกิด
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
และการ
บริการ 

7.การเพิ่ม
ช่องทาง
การตลาดให้
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและ
สินค้าเกษตร 
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โครงการ/กิจกรรม 

 1.  ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค – กระบือ 
 2.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆภายในต าบล 
4.  ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5.  ก่อสร้างลานตากผลผลิตชุมชน 
6.  สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดตั้งธนาคารข้าว/ฉางข้างเกษตรกร 
7.  สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดตั้งโรงสีชุมชน 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
9.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
10.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัย 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพชุมชนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การ
ปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การรักษาความมั่นคงและความ

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการ 

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 

การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาค
ประชาชน 
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โครงการ/กิจกรรม 

 1.  โครงการประชาคมหมู่บ้าน  
 2.  โครงการ อบต.สัญจร 

3.  โครงการฝึกอบรม  อปพร., ชรบ. ฯลฯ 
4.  ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5.  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกันอุบัติภัย 
7.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อปพร., อสม., กลุ่มสตรี ฯลฯ 
8.  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  ของคณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน, 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ฯลฯ 
9.  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
10.  โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด 
11.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุง ฟื้นฟู บ ารุง
ทรัพยากรดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 

สง่เสริมการอนรุกัษฟ้ื์นฟู

ปอ้งกนัและการใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งมีสว่นรว่ม 

การบริหารจดัการขยะและสิ่ง

ปฏิกลู 

สง่เสริมการใชพ้ลงังาน

ทดแทน เพ่ือความมั่นคง

ทางพลงังานและรกัษา

สิ่งแวดลอ้ม 

การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สนับสนุน
ฟื้นฟู การปลูกป่า
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน
พื้นที่สาธารณะ 

การส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานใน
ทุกระดับ 

รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญทั้ง
ด้านการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน 

การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

 1.  โครงการปลูกป่า, ไม้ดอก, ไม้ประดับ ฯลฯ 
 2.  โครงการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์ 

3.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
4.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุน 

การบริการ และเชื่อมโยง เศรษฐกิจชายแดน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า 

การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาองค์กร 

โครงการ 

พัฒนาบุคลากร ดา้นการค้า                
การลงทุน และการท่องเท่ียว 

การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการพัฒนา 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 
 1.  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
 2.  โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน 

3.  โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร, หอประชุม, ห้องประชุม, โรงจอดรถ, ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการ

ใช้งาน 
6.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. 
7.  ฯลฯ 
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 ๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 

Strategy Map 

วิสัยทศัน ์  “โครงสร้างพืน้ฐนสะดวก  บวกเกษตรอนิทรีย ์

เกิดการบริหารทีด่ี  มีชุมชนเขม้แข็งและยัง้ยนื” 

 

พันธกจิ 

 1.  ก่อสร้างพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ไฟฟา้
สาธารณะ ฯลฯ 

2. พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย ์

3. พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
สาธารณะสุข 
นันทนาการ 
สังคม สงเคราะห์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ 

4. พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5. พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

6. พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาองค์กร 
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จุดมุ่งหมายเพื่อ 

การพัฒนา 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 
การส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 
การส่งเสริมการศึกษา การ
เรียนรู้ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินโดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา 

2. การส่งเสริม
พัฒนาการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
และการพัฒนา
ด้านการเกษตร
อินทรีย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าร ิ

 1. ส่งเสรมิการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
พัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค 
การก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม มีแหล่งน้ า 
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 

6. การบ ารุงรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดย
การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
การปรับปรุงภมูิทัศน์
ก่อสร้างพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษาสภาพแวดลอ้ม 
แม่น้ าล าคลอง จัดให้มี
ระบบการรกัษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยของ
บ้านเมอืง 

5. การพัฒนาดา้น
ชุมชนเข้มแข็ง โดย
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม โดยการ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชน 
การป้องกันภัยยา
เสพติด ฯลฯ 

4. การส่งเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพและ
สินค้าผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร  

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

7. การพฒันาด้าน
การบริหารจัดการโดย
การส่งเสรมิการ
พัฒนาบุคลากรพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์
ในการปฏิบัตริาชการ 
การสนับสนนุการ
ด าเนนิการตาม
นโยบายของรฐับาล
และยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านชุมชน
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3. ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ
และระบบประปาหมู่บา้น 

 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและสื่อสาร 

1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรกัษา
ถนนและจดัให้มีการวางท่อ 

 

2. พัฒนาระบบจราจร แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

5. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา
ที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน  

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป สินค้าทางการเกษตร 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

2. ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสังคมสงเคราะห์ 

 

4. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬา จัดให้
มีการบ ารุงรักษาสนามกีฬา ฯลฯ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 

แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 5. ส่งเสรมิ พัฒนาด้านการอนรุกัษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 

1. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน  

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ์
 

 

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การป้องกันโรคติดต่อ และยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 
 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ห่างไกลยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันอุบัติภัย
ต่างๆ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน,์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 

 

 แนวทางการพัฒนา 
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๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
น้ าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้ า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การพัฒนาบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
งานก่อสร้างต่างๆที่ได้
มาตรฐาน 

เส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

19 19 19 19 19 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้นทุกป ี

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ให้มี
คุณภาพดีอยู่
ตลอด 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.,ลาดยาง
,หินคลุก ฯลฯ 

กองช่าง 
 

ส านัก
ปลัด 

 

   เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
ไป-มา 

19 19 19 19 19 ถนนที่ได้รับ
การซ่อม
ปรับปรุงทุกปี 

 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง,ถนนหิน
คลุก ฯลฯ 
 
 
 

กองช่าง 
 

ส านัก
ปลัด 

 

   เพื่อการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าท า
การเกษตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ล าคลอง 
ล าเหมืองและทาง
ระบายน้ าสามารถ
ส่งน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 19 19 19 19 คลองส่งน้ า
จ านวน 19  
สาย 

ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
น้ าการเกษตร 

โครงการขุด
ลอก 
- ล าคลอง 
- ล าเหมือง 
- ทางระบาย
น้ า 
- หนองน้ า
สาธารณะ 
 
 
 

กองช่าง 
 

ส านัก
ปลัด 
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          ปีละ 19 แห่ง  โครงการปรับ 

ปรุงและก่อ 
สร้างแหล่งน้ า
ในและนอก
เขตชลประ 
ทานเพื่อ
การเกษตร 
 
 เช่น หนองน้ า
สาธารณะ 

กองช่าง 
 

ส านัก
ปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
น้ าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้ า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดู
น้ าหลาก 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ าในฤดูน้ าหลาก
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

19 19 19 19 19 โครงการ
ก่อสร้าง 

 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.
พร้อมที่ปิด
เปิดโครงการ
วางท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง 
 

 

   เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ 

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ประปา 
สาธารณูปโภค
ระบบสื่อสารให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

 

   เพื่อการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

ระบบประปา
หมู่บ้านมีคุณภาพ
และสะอาด
ปลอดภัย 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

ทุกหมู่บ้านมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

 โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 

   เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
น้ าเพียงพอ 

แหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคได้รับการ
ปรับปรุงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง  โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
น้ าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้ า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อติดต้ังซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้
ส่องสว่าง 

จ านวนหมูบ่้านที่มี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

19 19 19 19 19 ไฟฟ้า
สาธารณะใน
หมู่บ้านได้รับ
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง  

   เพื่อให้ทุกหมู่บา้นมี
หอกระจายขา่วใช้
อย่างทั่วถึง 

ร้อยละของหมู่บา้น
มีหอกระจายขา่วใช้
อย่างทั่วถึง 

19 19 19 19 19 หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าว 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบสื่อสารให้มี
คุณภาพดีขึ้น 
 

โครงการติดตั้ง
หอกระจาย
ข่าว/เสียงตาม
สาย ฯลฯ 

กองช่าง  

   เพื่อติดต้ัง  ซ่อมแซม
หอกระจายขา่ว 

จ านวนหมูบ่้านที่มี
หอกระจายขา่ว
อย่างทั่วถึง 

19 19 19 19 19 หอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น
ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง 
 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
หอกระจาย
ข่าวสาธารณะ
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ

น้ าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพิ่มขีด
ความสามารถการ

แข่งขันภาค
การเกษตรและ

สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้ า
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด

ความสามารถการ
แข่งขันภาค

การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อให้ทุกหมู่บา้นมี
ศาลาใช้อย่างทั่วถึง 

ร้อยละของหมู่บา้น
มีศาลาใช้อย่างทั่วถึง 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100
ของหมู่บ้านมี

ศาลา 

พัฒนาและ
ปรับปรุงศาลาให้มี
สภาพดี ใช้งานได ้

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
กลางหมู่บ้าน/

ศาลา
เอนกประสงค์ 

ฯลฯ 

กองช่าง  
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   เพื่อติดต้ังซ่อมแซม 

ศาลากลางหมู่บา้น/
ศาลาเอนกประสงค์ 

จ านวนหมูบ่้านที่มี
ศาลา/ศาลา

เอนกประสงค์ทั่วถึง 

19 19 19 19 19 ศาลในหมู่บ้าน
ได้รับการ

ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้

ดีทุกแห่ง 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
ศาลากลาง

หมู่บ้าน/ศาลา
เอนกประสงค์ใน

หมุ่บ้าน 
 
 
 
 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย ์

เพื่อส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย ์

จ านวนหมูบ่้านที่
ท าเกษตรอินทรีย ์

19 19 19 19 19 ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิต
การแปรรูปสินค้า 

โครงการ
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพเกษตร

อินทรีย์โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเกษตร

อินทรีย ์
โครงการอบรม
ส่งเสริมการ

ด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

แหล่งเรียนรู้
ทางด้านการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 3 3 3 3 จ านวน
โครงการ 

ส่งเสริมด้านการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท าเกษตร
ผสมผสาน 
เกษตร
ทางเลือก
เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
2. โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกพืช 
3. การเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 

ส านักปลัด  
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     1 1 1 1 1 จ านวนศูนย์

เรียนรู ้
 โครงการศูนย์

เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ

เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้รม่เย็นและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี เข้าถึง

บริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานอย่างเท่า
เทียม 

1 1 1 1 1 ปีละโครงการ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข การ
สร้างสุขภาพและ
ป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นต้น 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพการ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

     3 3 3 3 3 3 โครงการ/ป ี  ส่งเสริม
รณรงค์ป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก 
พิษสุนัขบ้า 
และโรค
ระบาดอื่นๆ 

ส านักปลัด  

     19 19 19 19 19 19 ศูนย ์  ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 1 กองทุน  สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

  3 3 3 3 3 3 โครงการ/ป ี พัฒนาและ
ส่งเสริม
มาตรการอาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัย 

โครงการตลาด
นัดสีเขียว
โครงการเฝ้า
ระวังสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร 

ส านักปลัด  
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เสมอภาค เครื่องส าอาง 

ยาแผนโบราณ
โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
ระบบ
เกษตรกรรม
ของชุมชน 
 

   เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 
ด้าน 

ส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

6 6 6 6 6 6 กิจกรรม/ปี ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โครงการ
ส่งเสริมตาม
แนวทาง
พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริม
สุขภาพ ด้าน
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
ด้านการ
บริการอาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม
สะอาดและ
ปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และ
ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปกครอง 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 1 1 1 1 1 แห่ง ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
การศึกษาตลอด
ชีพโดยทั่วถึง 

- โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาทั้ง
ในระบบและ
นอกระบบ 
- โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ต าบล 
 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 โครงการ/ป ี ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทางด้าน
การศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

   เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาและอนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณ ี

7 7 7 7 7 6 โครงการ/ป ี ส่งเสริม พัฒนา
และอนุรักษ ์
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

โครงการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นไทย 
เช่น งาน
ประเพณีขึ้น
เขาพนมสวาย 
วันลอยกระทง 
วันแม่ วันพ่อ 
วันเด็ก วัน
สงกรานต์ วัน
ผู้สูงอาย ุ
 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

     5 5 5 5 5 5 กิจกรรม/ปี   กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อสืบทอด ฟื้นฟู 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนสืบทอด
ฟื้นฟู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 
 
 

1 1 1 1 1 1 รุ่น/ปี  โครงการ
รณรงค์สรา้ง
จิตส านึกใน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 โครงการ/ป ี  โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

   เพื่อให้ประชาชนทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา
และนันทนาการท า
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

3 3 3 3 3 3 โครงการ/ป ี ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬาทุกระดับ
โครงการกีฬา
ต้านภัยยาเสพ
ติด โครงการ
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
เด็กและ
เยาวชน
สัมพันธ์ต าบล 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อให้ประชาชนทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา
และนันทนาการท า
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

3 3 3 3 3 4 ครั้ง/ปี  โครงการกีฬา
ต้านภัยยาเสพ
ติดโครงการ
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 
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พื้นฐานความ
เสมอภาค 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
เด็กและ
เยาวชน
สัมพันธ ์

   เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีอปุกรณ์
กีฬาได้ออกก าลังกาย
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชนได้
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
ให้กับเด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบลนาบัว 
 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

   เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการได้ออก
ก าลังกาย 

มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง 

1 1 1 1 1 1 แห่ง/ป ี  ส่งเสริมให้มี
สนามกีฬาและ
สวนนันทนา 
การ 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์ 

3 3 3 3 3 3 กลุ่ม 
เป้าหมาย 

สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส ์

ส านักปลัด  

    ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

5 5 5 5 5 5 โครงการ/ป ี  - โครงการ
สงเคราะห์และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ติด
เช้ือเอดส์ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ
- ส่งเสริม
กิจกรรมคน
พิการและ

ส านักปลัด  
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ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมกลุ่ม
สตรี แม่บ้าน 
- ส่งเสริม
สนับสนุนเด็ก
และเยาวชน 

     1 1 1 1 1 1 กองทุน  สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
นาบัว 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
การรณรงค์ป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

สนับสนุน
มาตรการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ทุกประเภท 

โครงการ
รณรงค์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในท้องถิ่น 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งขึ้น 

19 19 19 19 19 หมู่บ้านละ 1 
กลุ่ม(19 
หมู่บ้าน) 

ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

ส านักปลัด  

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ส่งเสริมการ
ลงทุน ข้อมูล
การขยาย
สภาพทาง
เศรษฐกิจอย่าง
เป็นระบบ 
 

ส านักปลัด  

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน  สนับสนุน
เงินทุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
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   เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวนโครงการที่
ได้ด าเนินการ 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชพี 

ด าเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้
ครัวเรือน 
 
 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม ส่งเสริมและ
สนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้าน
อาชีพ 

ส านักปลัด  

   ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอยา่ง
ถูกต้อง 

ประชาชนได้ด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1. โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด าร ิ
2. ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
กิจกรรม 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และบริหาร
ท้องถิ่น 
 
 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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   เพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การเดินทาง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ/ป ี สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
ความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภยั/
ลดอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ส านักปลัด อ.เมือง
สุรินทร์
,สต.นา
บัว,บ้าน
นาบัว
,สภ.สวาย 

     2 2 2 2 2 2 ครั้ง/ปี  โครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อให้ อปพร.ได้ฝึก
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ได้อย่างถูกต้อง 

การปฏิบัติงานของ 
อปพร.ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

90 90 90 90 90 จ านวนของ 
อปพร.ได้รับ
การฝึกอบรม 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ป้องกัน
น้ าท่วม ภัยแล้ง 
เป็นต้น 

โครงการฝึก
ทบทวน อป
พร.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ส านักปลัด  

   เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วม 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

โครงการอบรม
รณรงค์
ส่งเสริมให้
ตระหนักพษ
ยาเสพติด 

ส านักปลัด อ.เมือง
สุรินทร์
,สต.นา
บัว,บ้าน
นาบัว
,สภ.สวาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู ่

ประชาชนร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่้านให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
โครงการ 

สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปลูก
ต้นไม้ในที่
สาธารณะ 
ส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยา 
กรธรรมชาติ
และสิง่แวด 
ล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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รณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้
อนุรักษ์ทรัพ 
ยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 
 

   เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู ่

ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  รณรงค์สร้าง
จิตส านึกใน
การก าจัดขยะ
มูลฝอย 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

   เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ที่
สาธารณประโยชน ์

ที่
สาธารณประโยชน์
ไม่ถูกรุกล้ า 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  รณรงค์สร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ ์

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

3 
 
 
 
 

3 3 3 3 ปีละ 3 
กิจกรรม 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และบริหาร
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การจัดการ 
 

ทุกส านัก/
กอง/ส่วน 

- 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี 
 
 

 ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ความรู้ทักษะ
แก่บุคลากรใน
องค์กร 
 
 
 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์
เครื่องมือเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการ 
 

ทุกส านัก/
กอง/ส่วน 

- 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุงและ
เพิ่มอัตรา 
ก าลังบุคลากร
ให้สามารถ
บริการได้ทุก
ระดับ 
 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น 
 

กองคลัง ส านัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุง
อาคารสถานที่
เพื่อรองรับการ
บริการประชา 
ชน 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  เสริมสร้างและ
ปรับปรุงการ
บริหารงาน
เพื่อบริการ
ประชาชนสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

มีการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ฉบับ/ป ี  ออกข้อบัญญัติ 
อบต. เพื่อ
ควบคุมการจัด
ระเบียบสังคม 

ส านักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 

   เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

โครงการ 
อบต.สัญจร 

ส านักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน/ป ี  สนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร
แก่ชุมชน 
 
 

ส านักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน  ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
บริหารท้องถิ่น 
 
 

ส านักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 
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  ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
……………………………………. 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สิ่งสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

  การเศรษฐกิจ 
 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 

๒ ด้านเกษตรอินทรีย์ การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด  
๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

๔ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด  

๕ ด้านชุมชนเข้มแข็ง บริการชุมชน
และสังคม 

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
                  

ส านักปลัด 

 

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด  

๗ ด้านการพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
รวม ๗ ๓ 10 ๓ ๑ 
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                 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะ 
และชุมชน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 ๑.๓ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 ๑.4 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
 

155 
 

21 
79 

 
 
 

1,000,000 
 

340,422,150 
 

2,335,000 
111,830,000 

 
 
 

1 
 

155 
 

21 
79 

 
 
 

1,000,000 
 

340,422,150 
 

2,335,000 
111,830,000 

 
 
 

1 
 

155 
 

21 
79 

 
 
 

1,000,000 
 

340,422,150 
 

2,335,000 
111,830,000 

 
 
 

1 
 

155 
 

21 
79 

 
 
 

1,000,000 
 

340,422,150 
 

2,335,000 
111,830,000 

 
 
 

1 
 

155 
 

21 
79 

 
 
 

1,000,000 
 

340,422,150 
 

2,335,000 
111,830,000 

 
 
 

5 
 

775 
 

105 
395 

 
 
 

5,000,000 
 

1,702,110,750 
 

11,675,000 
559,150,000 

รวม 256 455,587,150 256 455,587,150 256 455,587,150 256 455,587,150 256 455,587,150 1,280 2,277,935,750 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
อินทรีย ์
 ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 

76 

 
 

24,096,000 

 
 

76 

 
 

24,096,000 

 
 

76 

 
 

24,096,000 

 
 

76 

 
 

24,096,000 

 
 

76 

 
 

24,096,000 

 
 

380 

 
 

120,480 

รวม 76 24,096,000 76 24,096,000 76 24,096,000 76 24,096,000 76 24,096,000 380 120,480 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 ๓.๔ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

19 
20 
28 

 
25 

 
 

8,928,480 
21,128,800 
4,440,000 

 
7,285,000 

 
 

19 
20 
28 

 
25 

 
 

8,928,480 
21,128,800 
4,440,000 

 
7,285,000 

 
 

19 
20 
28 

 
25 

 
 

8,928,480 
21,128,800 
4,440,000 

 
7,285,000 

 
 

19 
20 
28 

 
25 

 
 

8,928,480 
21,128,800 
4,440,000 

 
7,285,000 

 
 

19 
20 
28 

 
25 

 
 

8,928,480 
21,128,800 
4,440,000 

 
7,285,000 

 
 

95 
100 
140 

 
125 

 
 

44,642,400 
105,644,000 
22,200,000 

 
36,425,000 

รวม 92 41,782,280 92 41,782,280 92 41,782,280 92 41,782,280 92 41,782,280 460 208,911,400 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 ๔.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 ๔.๒ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

17 
 

20 

 
 
 

1,414,000 
 

1,100,000 

 
 
 

17 
 

20 

 
 
 

1,414,000 
 

1,100,000 

 
 
 

17 
 

20 

 
 
 

1,414,000 
 

1,100,000 

 
 
 

17 
 

20 

 
 
 

1,414,000 
 

1,100,000 

 
 
 

17 
 

20 

 
 
 

1,414,000 
 

1,100,000 

 
 
 

85 
 

100 

 
 
 

7,070,000 
 

5,500,000 
รวม 37 2,514,000 37 2,514,000 37 2,514,000 37 2,514,000 37 2,514,000 185 12,570,000 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนแข็ง 
 ๕.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 5.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 

17 
 

5 

 
 

1,414,000 
 

690,000 

 
 

17 
 

5 

 
 

1,414,000 
 

690,000 

 
 

17 
 

5 

 
 

1,414,000 
 

690,000 

 
 

17 
 

5 

 
 

1,414,000 
 

690,000 

 
 

17 
 

5 

 
 

1,414,000 
 

690,000 

 
 

85 
 

25 

 
 

7,070,000 
 

3,450,000 
รวม 22 2,104,000 22 2,104,000 22 2,104,000 22 2,104,000 22 2,104,000 110 10,520,000 

๖) ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

8 

 
 
 

1,260,000 

 
 
 

8 

 
 
 

1,260,000 

 
 
 

8 

 
 
 

1,260,000 

 
 
 

8 

 
 
 

1,260,000 

 
 
 

8 

 
 
 

1,260,000 

 
 
 

40 

 
 
 

6,300,000 
รวม 8 1,260,000 8 1,260,000 8 1,260,000 8 1,260,000 8 1,260,000 40 6,300,000 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์กร 
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

70 

 
 

11,325,000 

 
 

70 

 
 

11,325,000 

 
 

70 

 
 

11,325,000 

 
 

70 

 
 

11,325,000 

 
 

70 

 
 

11,325,000 

 
 

350 

 
 

56,625,000 
รวม 70 11,325,000 70 11,325,000 70 11,325,000 70 11,325,000 70 11,325,000 350 56,625,000 

รวมทั้งสิ้น 561 538,668,430 561 538,668,430 561 538,668,430 561 538,668,430 561 538,668,430 2,805 2,572,982,630 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านละแผนชุมชน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 
 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน 

- - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น - 
 

- - - - - - - - - - - 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 
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๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน  การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

๑.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

 

 
 

                   
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
จังหวัด
สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสอ่งสว่าง ไฟ
แรงต่ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน  การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าหมู่
ที่ 1 (หนา้
โรงเรียนบ้าน
นาบัว) 

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าหมู่
ที่ 1 (ข้าง
ศาลาบ้านนา
บัว) 

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพกั
หมู่ที่ 4   

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
หมู่ที่ 16 
หน้าบ้าน
อาจารย์
บัญญัติ 
 

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปัก
เสาไฟฟ้า   
ในเขตพื้นที่
ต าบล 
นาบัว 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ติดต้ังหลอดไฟสาธารณะแสงสว่างตาม
หมู่บ้าน 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในท้อง

ถนน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6 วางท่อระบาย
น้ าคสล.เข้า
หนองติม หมู่
ที่ 5  

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
ภายในพื้นที่
ต าบลนาบัว   

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการ
ธนาคารน้ าใต้
ดินด้วยระบบ
ปิดคลอง
ระบายน้ าไร้
ท่อ 

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ระบบปิดคลองระบายน้ าไร้ท่อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขัง
บริเวณไหล่ทาง 
ถนนไม่ทรุด     

กองช่าง 

9 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
หมู่ที่ 16 
หน้าบ้าน
อาจารย์
บัญญัติ 

เพื่อป้องกัน/น้ า
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า (ตามแบบ อบต.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

10 ขุดลอกหนอง
ตะแบงซ้าย 
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลองหนอง(ตามแบบ อบต.) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
ในยามขาด
แคลน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 17 
(ศาลาคุ้ม
โสน) 
 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  (ตามแบบ อบต.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 17 
(นางสุมาลีถึง
บ้านนาย
ประสาน) 
 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  (ตามแบบ อบต.) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่อระบายน้ า ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการปัก
เสาพาด
สายในเขต
พื้นที่ต าบล 
นาบัว 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ติดต้ังหลอดไฟสาธารณะแสงสว่างตาม
หมู่บ้าน 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในท้อง

ถนน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-19 
 

เพื่อให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ าสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน 999,000 999,000 999,000 999,000 999,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 
1-19 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ าสะอาดในการ
บริโภค 
 
 
 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อฯลฯ(ตามแบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑6 โครงการ
เสริมผิวแอล
ฟัสท์ติก    
หมู่ที่ 1 (ถนน
หน้าโรงเรียน
บ้านนาบวั) 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

เสรมิผิวแอสฟัสท์ติกกว้างเฉลี่ย5.00 
ม.ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.5 
ม.หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนแอส
ฟัสท์ติก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดิน
พร้อมลงหิน
คลกุ. หมู่ที่ 1 
(ข้างโรงเรียน
นาบัววิทยา) 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินหินคลุก 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนดิน 
หินคลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
(ซอยดลแอม) 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 500 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
(ถนนรอบ
แปลงเกษตร) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑,218,๐00 ๑,218,๐00 ๑,218,๐00 ๑,218,๐00 ๑,218,๐00 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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20 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
(ซอยหลัง
โรงเรียนบ้าน
นาบัว) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,700,๐00 2,700,๐00 2,700,๐00 2,700,๐00 2,700,๐00 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

21 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
(ซอยข้าง
ประปา) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย ม.ยาวเฉลีย่ 500 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงพื้น
ลานคสล. 
หมู่ที่ 1 หนา้
ร้านค้าชุมชน
ต าบลนาบัว 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 500 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2  
(โคกโชค 5-
หมู่ที่ 18) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 500 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

  24 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2 (ซอย
โคกกระดาน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 400 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2  
(บ้านฝร่ังถึง
บ้านนายสอง
เมือง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 500 ม. หนาเฉลีย่ 0.15  ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ๑8,๐๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคส. หมู่
ที่ 2  (ซอยตา
แย้ม-โคกทม) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 2,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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27 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 
(เวียลจราบ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 2,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  2 
(ซอยไปรส
ตึง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

 ถนนคสล. กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 200 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 (ซอย
สามแยกตา
แย้ม-โคก
กราว) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 2,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 (ซอย
จ าเริญสุข) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 2,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 (ระสี
สันต์-โคก
กระดาน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 2,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการ
ก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานกีฬาขนาด กว้าง 9 ม. 
ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานกีฬา ประชาชน
เยาวชนให้มา
สนใจการเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
กองช่าง 

33 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

 ถนนคสล. กวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 56.00 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ถนนคสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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(ซอยข้างบ้าน
นายสาย 
เหมือน
พร้อม) 

34 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ซอยข้าง
ศาลา) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

 ถนนคสล. กวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 74.00 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ซอยรอบ
หนองน้ ากระ
ยูง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 200.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 3 (ซอย 
ข้างประปา) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 170.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ซอยสวน
ยาง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 200.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

38 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ซอยอยู่
เจริญ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการ
ก่อสร้าง 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง 
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ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ตะวันตกวัด) 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

40 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  3 
(ซอยอ าปึล
โคกซูง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  4 
(ซอยป้าจิต) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  4 
(ซอยสามัคคี
1) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

43 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4
ตะวันออก
วัดสยาเย็น) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 
ม. ยาวเฉลี่ย 800 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

3,6๐0,000 3,6๐0,000 3,6๐0,000 3,6๐0,000 3,6๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

44 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  4 
(ซอยสามัคคี
2) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  4 
(ซอยละหุ่ง7) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 



      95                               
46 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4  
(ซอยนาย
รุ่งโรจน์) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 100 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

47 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4  
(ซอยตายอง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 300 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

48 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 
(ถนนละหุ่ง-
สวาย2) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 200 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

49 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 4 
(ละหุ่ง-ซับ
ฉลีก) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

50 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที ่
4 (ละหุ่ง-
สวาย 2) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

51 โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อใช้กิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. 5๐0,000 
 

5๐0,000 
 

5๐0,000 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

52 โครงการ
เสรมิสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกถนนลง
ล าห้วยกุด 
หมู่ที่ 4 
(ฝั่งตะวันตก) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนา. ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. หรือ
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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53 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
5(ซอยตา
รอด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 100 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 หรือ
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

54 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
(ข้างบ้าน          
อ.สุรสิทธิ์ไป
สามแยก
ส านักสงฆ์ 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 300 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

55 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยปอยละ
ลวด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

56 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยอ าปึล
โคกซูง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยท านบ
พระ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

58 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยนาง
ผกา) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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59 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยข้าง
อนามัย) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

60 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยข้าง
อนามัย2) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่  6 
(ซอยป่าช้า) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 300.00 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

62 โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม
ขยายถนน 
คสล.หมู่ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 (ซอย
ประชาร่วม
ใจ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 60 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

63 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 
(ซอยตะตึง
ไถง 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

64 โครงการ 
ปรับปรุง
ศาลาประจ า
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาประจ าหมูบ่้าน/ ตาม
แบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศาลาประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มีที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 
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65 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 
(ซอยข้างวัด) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

66 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 
(ซอยนางพวง
เพชร) 

เพื่อให้การคม 
นาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 
(ซอยสงบสุข 
4) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

68 โครงการ
เสรมิสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  8 
(ซอยนางจันนี) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 800 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

69 โครงการ
เสรมิสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  8  
(ซอยนางวัน
เพ็ญ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาวเฉลี่ย 700 ม. หรือตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 2,4๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

70 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(รอบหนอง
น้ ากลาง
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้การ
คมนาคม 
สะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 8.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 300 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

4,5๐0,000 4,5๐0,000 4,5๐0,000 4,5๐0,000 4,5๐0,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

71 โครงการ 
ปรับปรุง
ศาลาประจ า
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาประจ าหมูบ่้าน/ ตาม
แบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศาลาประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มีที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 
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72 โครงการ

ก่อสร้าง/
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพื่อก่อสร้าง/
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวของ
แต่ละหมู่ให้ใช้งาน
ได้ตลอด 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

73 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(ซอยนาง
จันนี) 

เพื่อให้การคม 
นาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 800 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

74 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(ซอยนางวัน
เพ็ญ) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

75 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(ถนนหนอง
น้ ากระทม) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลีย่ 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

76 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(ซอยยาย
แขก) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลีย่ 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

77 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 
(ซอยชายทุ่ง) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลีย่ 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

78 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  
หมู่  9 
(ข้างถนนสา
ธารณประ 
โยชน์ใน
ชุมชน) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า ตามแบบ อบต.ก าหนด ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ รางระบายน้ า ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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79 โครงการ

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม 
หมู่ 9 

เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม หอ้งน้ า ปกูระเบื้อง 
ห้องเก็บของ ฯลฯ หรือ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศาลา
ประชาคม 

หมู่บ้านมีที่ใช้ใน
การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

 

80 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 
(ซอยยาย
แปลก) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

81 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 
(ซอยตากัน) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

82 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 
(ซอยข้าง
โรงเรียนศรี
ผไทพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า
และติดต้ัง
ป้ายชื่อ) 

เพื่อให้การคม 
นาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

83 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 
(ซอยสะเดา
4) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

84 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 
(ซอยตา
จันทร์-ยาย
แอม) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

85 โครงการ
ปรับปรุง/ 
 
 

เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลา
ประชาคม ห้องน้ า ปูกระเบือ้ง ห้อง 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศาลา
ประชาคม 

หมู่บ้านมีที่ใช้ใน
การด าเนิน 
 
 

กองช่าง 
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ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม 
หมู่ 10 

ของหมู่บ้าน เก็บของ ฯลฯ หรือ ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

86 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (คุ้มบุ
ฤาษ)ี 

เพื่อให้การคม 
นาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

87 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยนาง
สนอง) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

88 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 คุ้มโคก
กลาง) 

เพื่อให้การ
คมนาคม 
สะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 100 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

89 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยนาง
ส าลี) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

90 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอย
สวนสมพร) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

91 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยโรง
นม) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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92 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอย
กลาง1) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

93 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอย
กลาง2) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

94 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (เส้นบุ
ฤาษี (คุ้มโคก
สวาย) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

95 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยนาย
บุญเริญ รักษ์
ไทย) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 120 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

96 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยริม
สระ) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

97 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
10 (ซอยยาย
คิด) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

98 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่11 
(ซอยนางยิน  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 100 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

99 โครงการ
ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ

กองช่าง 
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คสล. หมู่ที่ 
11 (ซอยโคก
จ๊ะ3) 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

100 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
11 (ถนน
หนองใหญ่) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

101 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
11 (ซอยต้น
โพธิ-์โรงหีบ) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

102 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
11 (ซอย
รอบหนอง) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

103 โครงการ
ยกระดับถนน 
หมู่ที่ ๑1 
(ซอยหลังสวน
ซะบ๊ะ ทิศ
เหนือ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ยกระดับถนน ตามแบบ อบต. 
 

๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ๑,๐0๐,๐๐๐ ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

104 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 
12 
(บ้านต ารวจสุ
รัตนืถึงบ่อ
กังหันลม) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

105 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  
12 
(ตะวันออก
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
 
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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106 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
12 (ซอยขา้ง
โรงเรียนไปวัด
ป่าพนม
กรอล) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

107 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 
12 (ซอย
บ้านปะปูล-
บ้านนาบวั) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

108 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 (ซอยโรง
อบ) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

109 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 (ซอย
เจริญราษฎร์
พัฒนา) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

110 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 (ซอยคัน
สระตร า
ระนูด) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

111 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  
13 (เทลาน
คอนกรีต) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
 
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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112 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 (ซอยโคก
ทมไปข้าง
อนามัย) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

113 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 
13 
(ซอยราษฎร์
พัฒนาไปจรด
บ้านยายดวร 
หมู่ที่ 17) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

114 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 
(ซอยสร้างด)ี 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 200 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

115 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 13 
(ไทรทาบ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยางกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 150 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

116 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13(ซอย
กลางหมู่บ้าน 
หน้าบ้านนาย
เหมือน พวง
สด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.  ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

117 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ที่ 13 
(ไปนาต ารวจ
ไพศาล) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ 
 
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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118 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 
(รอบคุ้มโคก
กรวด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

119 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (ถนนคัน
หนอง) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

120 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (ซอยโนง
โคลด) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

121 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (ซอยตัง
กอ-ป่าช้า) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

122 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (หน้า
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เพื่อให้การ 
คมนาคม
สะดวก 

123 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (บ้าน
นายมงคล) 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เพื่อให้การ 
คมนาคม
สะดวก 
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124 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
14 (ซอยยาย
บัว  คิดยาว) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

125 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
15 (ซอย
กลางหมู่บ้าน
คุ้มโคกกรวด) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

126 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
15 (ซอยหลัง
ป้อมต ารวจ) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15หรอื
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เพื่อให้การ 
คมนาคม
สะดวก 

127 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
15 (ซอย
เมืองไทย) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบอบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เพื่อให้การ 
คมนาคม
สะดวก 

128 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
15 
(โรงโม่หิน
ศิลาทรัพย์มุ่ง
เจริญ-บ่อตา
เกิด) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 10,440,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

129 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 15 
บ้านหนอง
กระทม-โดน
โอก) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 



      108                               
130 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
16 (ซอย
หนองขี้เหล้า) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

131 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
16 (ซอยรวม
ใจสามัคคี1) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

132 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
16 (ซอย
ร่มเย็น3) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

133 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
16 
(กลางสวนยู
คาตรงข้าม
บ้านนางสุมล  
เสาแก่นและ
วางท่อระบาย
น้ า) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 85 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

134 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่16  
(ซอยจบก
พัฒนา) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 20 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

135 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
16 (ข้าง
ก าแพงร้าน
ปะยาง(คุณ
อนันต์) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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136 โครงการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 17 
(ซอยกาบ
เจ็น-โคกซูง) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

137 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
17 (ซอย
รื่นรมย์
พัฒนา) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

138 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
17 (ถนน
ประชา
สามัคคี) 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

139 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
17 (ซอยขา้ง
ศาลา 
(คุ้มโสน) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

140 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
18 (ซอยคัน
หนองโชค) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

141 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
18 (ซอย
หนองตระ
แสงใต้) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 61.50 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

496,150 496,150 496,150 496,150 496,150 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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142 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 
18 
(ซอยครู
จันทร์) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว
เฉลีย่ 68 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

143 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 
19 
(หนองนาสาม
ไปหนองชุง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 300 ม. หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

144 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
19 (ซอยนาง
หุน) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

145 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
19 (ซอย
มิตรภาพ1) 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 120 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

290,270 290,270 290,270 290,270 290,270 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

146 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
19 (ซอยนาง
สุนทรา) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 57 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรือ
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

139,980 139,980 139,980 139,980 139,980 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

147 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
19 (ซอยรวม
ใจ1) 
 
 
 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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148 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่19 
(ซอยน้องเมีย 
-ขี้เหล้า) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  

ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 121 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

378,750 378,750 378,750 378,750 378,750 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

149 โครงการก่อ
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 
19 (ซอย
มิตรภาพ2) 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

150 ซ่อมแซมหน้า
ฝายน้ าล้น 
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ตามแบบ อบต.ก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

151 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดินม.1-ม.19 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินกว้างเฉลี่ย 5.00ม.ยาวเฉลี่ย 
350 ม.หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนดิน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

152 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
หินคลุก 
ม.1-ม19 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนหินคลุกกวา้งเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 300 ม.หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

153 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ม.1-ม.19 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย 200 ม.หรือตามแบบ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

154 โครงการซ่อม
สร้างผิวทางปู
ทับแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ม1-ม.19 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
350 ม.หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนปูทับ
แอสฟัลท์ติค

คอนกรีต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 

155 
 
 
 

โครงการซ่อม
สร้างผิวทางปู
ทับแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ม10-ม.15 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
1500 ม.หรือตามแบบ อบต.ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนปูทับ
แอสฟัลท์ติค

คอนกรีต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ  และเชื่อมโยง  เศรษฐกิจชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

๑.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือป้าย
สัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมาย 
สัญญาณจราจรต่างๆ 
ฯลฯตามแบบ อบต. 

30,000 ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 ป้ายสัญญาณ/
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์ดา้น
จราจร 

เพื่อประชาสัม 
พันธ์ให้ประชา 
ชน ได้ตระหนัก
ถึงโทษและผล
ของอุบัติเหตุ 

จัดการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น การติด
ประกาศและรณรงค์
เสียงตามสาย 

15,000 ๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 จ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนา 

ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมและ
พัฒนาด้านจราจร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบถึงวิธ ี
การใช้รถและกฎ
จราจรต่างๆ
อย่างถูกตอ้ง 

จัดอบรมให้ประชาชน
ในต าบลนาบัว ทั้ง 
19 หมู่ ให้ทราบถึง
วิธีการใช้รถและถนน 

20,000 ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 
สภ.สวาย 

4 โครงการ เพิ่ม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๗ 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ/
กระจกส่องทาง 
 
 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ 
 
 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/ 
 
 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๘ 

สะดวกให้ชุมชน จราจรต่างๆ ฯลฯตาม
แบบอบต. 

กระจกส่อง
ทาง 

6 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยกตา
สมาน 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

7 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยก
บ้านตาทวีชยั-หมอ
บานเย็น 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

8 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู ่
๑๒ บ้านนายเชียร 
 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

9 
 
 
 
 

โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู ่
๑๒ หน้า รร.บ้าน
นาเสือก 
 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

10 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู ่
๑๒ ซอยบา้นนาย
สมใจ 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

11 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู ่
๑๒ ทางเข้า
หมู่บ้านข้างร้าน
ก๋วยเต๋ียวยายเจยีม
ใจ 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

12 โครงการ เพิ่ม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบอบต. 

๑3 โครงการ ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าศูนย์
การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ หมู่ ๑ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชน  
ผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ 

ระบบไฟฟ้า ตา่งๆ 
ฯลฯ  ตามมาตรฐาน
หรือตามแบบอบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระบบไฟฟ้า ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกในการใช้
บริการศูนย์การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ 

กองช่าง 

๑4 โครงการติดตั้ง
กระจกส่องทาง หมู่ 
๘ แยกมุมวัดทิศ
เหนือ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและ
อ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบ  อบต.ก าหนด 

- 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนกระจก
ส่องทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดหมู่
๑๒ ทางเข้า-ออก 
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
ของของชุมชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในหมู่บ้าน 

- 1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนในชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบแยกสโน 
หมู่๑๓ 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและ
อ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบ  อบต.ก าหนด 

- 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ จ านวนกระจก
ส่องทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดหมู่
๑๘  ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
ของของชุมชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในหมู่บ้าน 

- 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนในชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด  
ในเขตที่ท าการ  
อบต.  ศพด.  ศูนย์
อินเตอร์เน็ตต าบล  
ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์
จ าหน่ายสินค้าชุมชน  
ฯลฯ  ตามแบบ  
อบต. 

- 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กล้องวงจรปิด ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

19 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสแกน
ลายนิ้วมอื 

เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

จัด ซ้ือ เครื่อ งสแกน
ลายนิ้วมือ  ตามแบบ 
อบต. 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เครื่องสแกน
ลายนิ้วมอื 

การบริหารราชการเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลัด 
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20 โครงการจัดซ้ือ

เครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 

เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

จัดซ้ือเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ตาม
แบบ อบต. 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เครื่องอ่าน
บัตร

อเนกประสงค์ 

การบริหารราชการเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      116                               
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน  การบริการ  และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน  การบริการ 

๑.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝายน้ าล้น  
หมู่ 1 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่1 
(หนองกก) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
หรือตามแบบ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก
สระน้ า หมู่ 1  
(สระน้ าดลแอม) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือ
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ที่ 1  
(ทิศเหนือหมู่บ้าน) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่1 
(หนองตระแสง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.  
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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หรือตามแบบ 
อบต. 

๖ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 2(คลอง
ห้วยใหม่) 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าหวย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ที่ ๒(ห้วย
กระนัง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่2 
(หนองตายอง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่2 
(ท านบหลวง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอก
สระน้ า หมู่ 2 
(ฮาตะแบง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขุดลอก
สระน้ า หมู่ 2 
(โคนทอง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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๑๒ โครงการขุดลอก

สระน้ า หมู่ 2 
(กะนัง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ที่ ๓ 
(ห้วยกระนัง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขุดร่องน้ า 
หมู่ 4 
(เข้าบ่อตายอง) 

เพื่อผันน้ าให้แก่
เกษตรกรในการท า
การเกษตรและปศุ
สัตว์ 

ขุดร่องน้ า ตาม
แบบ อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 4 
(ละหุ่งซับฉลีก) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 5 
(ล าห้วยสมอ) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 
3 ม.ตามแบบ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่5 
(หนองปะเดา) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่5 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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๑๙ โครงการขุดลอกล า

ห้วย หมู่ 5 
(นาเสือก – ปะปูล) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒0 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่6 
(หนองตะตึงไถง)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒1 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่6 
(หนองนาสาม)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒2 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๗ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒3 โครงการฝายน้ าล้น   
หมู่ ๗ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

ฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒4 โครงการฝายน้ าล้น   
หมู่ ๘ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒5 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๙
(หนองสะเดา) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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๒6 โครงการขุดลอก

หนองน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๒7 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๑๐  
(บุฤาษี) 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

28 โครงการคลองส่ง
น้ า คสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ า  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อผันน้ าให้แก่
เกษตรกรในการท า
การเกษตรและปศุ
สัตว์ 

คลองส่งน้ า คสล./
ท่อส่งน้ า/ทางเดิน
น้ า ขนาดกวา้ง 2 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 0.50 ม. หรือ
ตามแบบ อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๑๐ 
(หนองกาบเสียม)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓0 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๑๑ 
(หนองใหญ่)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓1 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 11 
(ตะวันออก
หมู่บ้าน) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย 
 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓2 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๑๓ 
(หนองโคกทม)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู 
 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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ขาดน้ า ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

(ตามแบบ อบต.) 
๓3 โครงการขุดลอก

หนองน้ า หมู ่๑๓ 
(หนองป่าช้า)  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓4 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่15 
(หนองผักบุ้ง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

ขุดลอกหนองน้ า 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓5 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่15 
(หนองระโยง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๓6 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 1๖
(ตะคร้อ) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย 
 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

37 โครงการฝายน้ าล้น 
 หมู่ 16 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

38 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมู่ 1
๗ (คุ้มทิศใต้บ้าน
ไทรทาบ) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

39 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ าหมู่  
๑๗ 

เพื่อให้ประชากรมี
น้ าอุปโภคบริโภค 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๔0 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 18 
 (สระบัว) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู 
 

ขุดลอกล าหว้ย 
ตามแบบท อบต. 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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ขาดน้ า 

๔1 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่19 
(หนองเสม็ด) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๔2 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมู่ 1
๙ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

๔3 โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ า ภายใน 
หมู่ 1-19 

เพื่อให้ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับน้ า
สะอาดในการ
บริโภค 

ปรับปรุงแหล่งน้ า 
ตามแบบ อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๔4 โครงการฝายน้ าล้น
ภายใน หมู่ 1-19 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอก
หนองน้ า/ล าหว้ย/
ฝายภายใน หมู่ 1-
19  

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า/
ล าห้วย/ฝาย 
ภายในหมู ่1- 19  
ตามแบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

46 โครงการคลองส่ง
น้ า คสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ า 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 
1-19 

เพื่อผันน้ าให้แก่
เกษตรกรในการท า
การเกษตรและปศุ
สัตว์ 

คลองส่งน้ า คสล./
ท่อส่งน้ า/ทางเดิน
น้ า ภายในหมู ่1-
19 ขนาดกว้าง 2 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 0.50 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

47 โครงการวางท่อส่ง
น้ าภายใน หมู ่ 
1-19 

เพื่อส่งน้ าจากแหล่ง
น้ าหลักไปสู่แปลง
ท าการเกษตร 

ท่อส่งน้ า พีวีซี
ภายในหมู ่1-19 
ขนาด2” จ านวน 
250 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.)  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

48 โครงการเสริมคัน
หนองน้ า ภายใน
หมู่ 1-19 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

เสริมคันหนองน้ า
ภายในหมู ่1-19 
(ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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49 โครงการขุดลอก

คลองรอบป่า หมู่ 
1-19 

เพื่อสร้างแนวเขต
ป่าชุมชนและ
ป้องกันการบกุรุก 

คลองกว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 1.00 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 คลองรอบป่า คลองรอบป่า ป่ามีความ
สมบูรณ์ ระบบ
นิเวศฯดีขึ้น 

กองช่าง คลองรอบ
ป่า 

๕0 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น 
หมู่ 1 ถึง 19 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

งานซ่อมแซมตาม
สภาพของฝายน้ า
ล้น  ตามแบบ  
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซม
บ่อบาดาล 
หมู่ 1 ถึง 19 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

งานซ่อมแซมตาม
สภาพของบ่อ
บาดาลตามแบบ  
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

52 โครงการก าจัด
วัชพืช 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

ก าจัดวัชพืช  ตาม
แบบ  อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซม
ระบบกาลกัน้ าอา่ง
สวาย  3 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบกาลกัน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 18 
(ล าห้วยสระบัว – 
ล าห้วยบ้านทะนง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 5 
(ล าห้วยนาเสือก-
ล าห้วยนาบวั-ล า
ห้วยบา้นทะนง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ 7 
(ล าห้วยบ้านตรม – 
ล าห้วยบ้าน
เช้ือเพลิง) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

57 โครงการขยายเขต
ท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  4  นิว้ 

เพื่อส่งน้ าส าหรับใช้
ในการเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ท่อส่งน้ าตามแบบ  
อบต. 

40๐,๐๐๐- 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ จ านวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ 
 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 
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ประโยชน ์

58 โครงการขุดลอก
สระตายอง  ม.2 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระ  ตาม
แบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

59 โครงการขุดลอก
สระตะแบง  ม.2 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระ  ตาม
แบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

60 โครงการขุดลอก
สระกะนัง  ม.2 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระตาม
แบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอก
หนองกระยูง  ม.3 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระ ตาม
แบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอก
สระหนองหัวช้าง  
ม.4 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระ ตาม
แบบ  อบต. 

1,0๐๐,๐๐๐- 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

63 โครงการขุดลอก
หนองประเดา  ม.
5 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

6๐๐,๐๐๐- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าเข้าบ่อ
ตาเกิด  ม.5 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกคลอง  ตาม
แบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

65 โครงการขุดลอกล า
ห้วยปา่สมอ  ม.5 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

66 โครงการขุดลอก
หนองตะตึงไถง  ม.
6 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 
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67 โครงการขุดลอกล า

ห้วย  ม.6 
เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

1,๕๐๐,๐๐๐- 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอก
หนองตาด าม.7 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

69 โครงการขุดลอก
หนองตาโจม.7 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

70 โครงการขุดลอก
หนองน้ าอ าปึล  ม.
8 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

1,6๐๐,๐๐๐- 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอก
หนองใหญ่  ม.11 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

72 โครงการขุดลอกล า
ห้วยตะวันออก
หมู่บ้าน  ม.12 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

-1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

73 โครงการก าจัด
วัชพืชและขุดลอก
ห้วยปะปูล  ม.12 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย  
ตามแบบ  อบต. 

-๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอก
หนองโคกกรวด  
 ม.13 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอก
หนองผักบุ้ง  ม.15 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 
 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

3,๕๐๐,๐๐๐- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 
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76 โครงการขุดลอก

หนองนาสาม  ม.
19 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอกล า
ห้วยลกึ  หมู่  2 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

78 โครงการ เพิ่ม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๗ 
 

เพื่อป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

79 โครงการขุดลอก
หนองตะเบงซ้าย  
หมู่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า  
ตามแบบ  อบต. 

-3,๕๐๐,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซม
คันคลองหมู่ที่ 1-
19 

เพื่อให้การ 
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
350 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ าได ้ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

๒ ยุทธศาสตร์  ด้านเกษตรอินทรีย์ 
2.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เกษตรอินทรีย ์

เพื่อให้มีความรู้
ทางด้านเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

1. จัดอบรมให้แก่ราษฎร
จ านวน 19 หมูบ่้าน 
2. จัดซ้ือวัสดุในการผลิต
ปุ๋ยหมักและน้ าหมัก
ชีวภาพให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เกษตรกรเข้าใจ
กระบวนการเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจหลังฤดู
การเก็บเกี่ยว 

จัดหาพันธ์พืชเศรษฐกิจ 
เช่น เมล็ดถั่วแตงโม 
ข้าวโพด ฯลฯ ใหก้ับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีรายได้เพิ่มจาก
การประกอบอาชพีเสริม 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกพืช
คลุมดิน 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

จัดซื้อเมล็ดพันธ์ถั่วปากอา้ 
ถั่วเขียว ฯลฯ ใหก้ับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

พื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์เกษตรกรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพผลิตปุย๋
อินทรีย ์

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เกษตรกรเข้าใจ
กระบวนการจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ไถ
กลบตอซัง 

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟู
ดิน ไม่ท าลายหนา้
ดิน 

จัดรณรงค์การไถกลบตอ
ซังให้กับเกษตรกรภายใน
ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพื้นที่
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดิน
มีคุณภาพดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริม
การจัดท าปุย๋หมกั 
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในต าบล
ที่ท าเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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7 โครงการส่งเสริม

ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย ์

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในต าบล
ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย ์

ส่งเสริมการปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จัดอบรม 
จัดหาเมล็ดพันธุ ์ฯลฯ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในต าบล
ที่ท าเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ ตามแบบ อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
อินทรีย ์

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรในต าบล
ที่ท าเกษตรอินทรีย ์

อบรมส่งเสริม สนับสนุน
วัสดุปัจจยัการผลิตให้แก่
กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลนา
บัว 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนการปลูกผักสวน
ครัว การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน จัดตั้งหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้ประชาชนได้
ด าเนินชีวิตตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

11 โครงการสร้างฝาย
กั้นน้ าทิศเหนือ
หมู่บ้าน  หมู่๑ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอก
หนองตระแสง  หมู่
๑ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
หรือตามแบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอก
คลองล้น-ล าห้วย
กะนัง  หมู่๒ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 
 

 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกล า
ห้วยกระนัง  หมู๓่   
ระยะทาง ๒๐๐
เมตร 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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15 โครงการขุดลอก

หนองพนม  หมู่ ๔ 
เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

งานซ่อมแซมตามสภาพ
ของฝายน้ าล้นตามแบบ
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

17 โครงการลอกสระ  
ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
ซอยโคกตารอด 
หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ าขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอก
หนองปลิง  หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าเข้าสู่บ่อ
ตาเกิด  หมู ่๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

คลองส่งน้ า คสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ า ขนาด
กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. ลึก ๐.๐๕ ม. หรือตาม
แบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอก
คลองล้อมป่าโคก
ตาบต  หมู ่๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

คลองส่งน้ าคสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ าขนาดกว้าง
๒ม. ยาว๑,๐๐๐ม. ลึก
๐.๐๕ม.หรือตามแบบอบต 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของคลอง 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอก
หนองน้ าบ้านตรม  
หมู่  ๗ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๗ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอก
หนองน้ ากระทม  
หมู่ ๘ 
 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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24 โครงการสร้างฝาย

น้ าล้นคลองหลัง
บ้านบุฤาษี หมู ่๑๐ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอก
หนองน้ าคลองไส้ไก่
ถนน ๒๑๔-หนอง
โตง  หมู่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๑๒ ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

27 โครงการสร้างฝาย
น้ าล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

28 โครงการขุดบ่อ
บาดาลน้ าลึก (ใกล้
ประปาใหม่)หมู ่
๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคใน
ฤดูขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอก
หนองกาบซีม  หมู่ 
๑๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

30 โครงการขุดหนอง
น้ าโคกระโยงแหล่ง
ใหม่  หมู ่๑๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

 
 

31 โครงการขุดหนอง
น้ ากระทม  หมู่ ๑๕ 
(ต่างตอบแทน) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

32 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(แชมเปญมี
ปั๊มแล้ว) ศาลา
หมู่บ้านหมู่๑๕ 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ า ตามแบบ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 



      131                               
33 โครงการลอกล า

ห้วย  ตรงข้าม
ศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

34 โครงการสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยตรง
ข้ามศาลา
ประชาคม หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

35 โครงการขุดบ่อ
บาดาลหนองขี้
เหล้า หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
ในยามขาดแคลนน้ า 

กองช่าง 

36 โครงการสร้างผนัง
กั้นน้ า(เรียงหิน
ใหญ่)หนองตาคร้อ 
หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ าให้มี
น้ าไว้ใช้ในการ
บริโภค 

ผนังกั้นน้ าตามแบบอบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

37 โครงการขุดลอก
หนองประปาหมู่
๑๗ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

38 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(ไฟเบอร์) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๘ 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ าตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

39 โครงการขุดบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ไฟหมู่ ๑๘ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

40 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๙ 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ าตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๑๙

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/

กองช่าง 
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(หนองเสม็ด) การเกษตรในฤดู

ขาดน้ า 
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

42 โครงการสร้างฝาย
กั้นน้ าทิศเหนือ
หมู่บ้าน 
หมู่๑ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

43 โครงการขุดลอก
หนองตระแสง  หมู่
๑ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
หรือตามแบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลอก
คลองล้น-ล าห้วย
กะนัง  หมู่๒ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอกล า
ห้วยกระนัง  หมู๓่   
ระยะทาง ๒๐๐
เมตร 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

46 โครงการขุดลอก
หนองพนม  หมู่ ๔ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

งานซ่อมแซมตามสภาพ
ของฝายน้ าล้นตามแบบ
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

48 โครงการลอกสระ  
ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
ซอยโคกตารอด 
หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ าขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

49 โครงการขุดลอก
หนองปลิง  หมู่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

50 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าเข้าสู่บ่อ
ตาเกิด  หมู ่๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

คลองส่งน้ า คสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ า ขนาด
กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. ลึก ๐.๐๕ ม. หรือตาม

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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แบบ อบต. 

51 โครงการขุดลอก
คลองล้อมป่าโคก
ตาบต  หมู ่๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

คลองส่งน้ าคสล./ท่อส่ง
น้ า/ทางเดินน้ าขนาดกว้าง
๒ม. ยาว๑,๐๐๐ม. ลึก
๐.๐๕ม. หรือตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของคลอง 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอก
หนองน้ าบ้านตรม  
หมู่  ๗ 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๗ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอก
หนองน้ ากระทม  
หมู่ ๘ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

55 โครงการสร้างฝาย
น้ าล้นคลองหลัง
บ้านบุฤาษี หมู ่๑๐ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอก
หนองน้ าคลองไส้ไก่
ถนน ๒๑๔-หนอง
โตง  หมู่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกล า
ห้วย หมู่ ๑๒ ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

58 โครงการสร้างฝาย
น้ าล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

59 โครงการขุดบ่อ
บาดาลน้ าลึก (ใกล้
ประปาใหม่)หมู ่
๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคใน
ฤดูขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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บาดาล 

60 โครงการขุดลอก
หนองกาบซีม  หมู่ 
๑๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

61 โครงการขุดหนอง
น้ าโคกระโยงแหล่ง
ใหม่  หมู ่๑๕ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

62 โครงการขุดหนอง
น้ ากระทม  หมู่ ๑๕ 
(ต่างตอบแทน) 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

63 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(แชมเปญมี
ปั๊มแล้ว) ศาลา
หมู่บ้านหมู่๑๕ 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ า ตามแบบ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

64 โครงการลอกล า
ห้วย  ตรงข้าม
ศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

65 โครงการสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยตรง
ข้ามศาลา
ประชาคม หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ฝายน้ าล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

66 โครงการขุดบ่อ
บาดาลหนองขี้
เหล้า หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
ในยามขาดแคลนน้ า 

กองช่าง 

67 โครงการสร้างผนัง
กั้นน้ า(เรียงหิน
ใหญ่)หนองตาคร้อ 
หมู่ ๑๖ 

เพื่อเก็บกักน้ าให้มี
น้ าไว้ใช้ในการ
บริโภค 
 

ผนังกั้นน้ าตามแบบอบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอก
หนองประปาหมู่
๑๗ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด

กองช่าง 
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 ขาดน้ า หรือตามแบบอบต. แคลนน้ า 

69 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(ไฟเบอร์) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๘ 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ าตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

70 โครงการขุดบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ไฟหมู่ ๑๘ 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

71 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๙ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ าตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

72 โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู ่๑๙
(หนองเสม็ด) 
 
 

เพื่อเก็บกักน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ า 

ขุดลอกหนองขนาดกวา้ง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 

73 โครงการสร้าง  
ถังกักเก็บน้ าใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ)
พร้อมเจาะบาดาน 
ศาลาหมู่บ้าน  บา้น
ละหุ่ง  หมู่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังกักเก็บน้ าตามแบบ
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ า 

กองช่าง 
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74 ค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 
 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอื
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
หรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้มีคุ
รภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

75 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงและ
ส่งเสริมให้กับกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่ม
ภายในต าบลมี
ความรู้และมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆและปัจจยัในด้าน
การผลิตให้กับกลุ่มตา่งๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่

ได้รับการ 
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น  

ส านักปลัด 

76 ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ครวัเรือนมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลนาบวั 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการและการใช้
งาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบล/ห้องน้ า/
โรงเรียนสนามเด็กเล่น ให้
เหมาะกับการใช้งาน และ
ประโยชน์ส่วนรวมตาม
แบบแปลน อบต.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กได้รับประโยชน์จาก
การมีสถานที่ใช้สอย
และจัดกิจกรรมต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบล 
นาบัว 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
ศพด.ให้เกิดความ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ศพด. ภายในต าบลให้เกิด
ความสวยงามและเหมาะ
ต่อการใช้ประโยชน์ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมบริเวณ 
ศพด.มีความสวยงาม
เพิ่มมากขึ้นเป็นการ
ดึงดูดให้เด็กเกิดความ
สนใจในการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ทางด้านต่างๆของ
เด็ก 

จัดซื้อครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น เช่น ชิงช้า ม้าหมุน 
โลกหมุน มา้กระดก ฯลฯ 
ให้กับ ศพด.ในเขตบริการ
ของ อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยและ
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สื่อการเรียน 
การสอน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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5 โครงการอาหาร

กลางวันเด็ก 
เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก แก่
เด็กนักเรียน ศพด./
โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียน
ในเขตบริการ อบต. 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลนาบวั 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ให้แก่ ศพด. ภายในต าบล
แห่งละ 3 เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กมีขวัญก าลังใจเพิ่ม
มากขึ้นมีสมาธิใน
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

8 ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะทางด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนโรงเรียน/
ศพด.ในเขตบริการ
ของ อบต. 

เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนส่งเสริม
งานด้านวิชาการ 
นันทนาการ ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจยั
ด้านการศึกษา ด้านงาน
วิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน ศพด. 
ร.ร.ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะทางด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

๑1 โครงการมอบ
ทุนการศึกษา 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
เรียนดีแต่ยากจน 
ได้มีขวัญก าลังใจใน
การเรียนต่อ 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียน
ในเขตบริการ อบต. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเด็กที่ได้รับ เด็กมีขวัญและก าลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
หนังสือเรียน) 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับ ศพด. ในเขตบริการ 
ของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องแบบนักเรียน เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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14 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

15 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา 
 
 

เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การฝึกอบรม พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างมีความรู้ใน
การท างานมากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

16 ค่าเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าเดินทาง
ในการไปราชการ 

ค่าเบี้ยเล้ียงค่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
กีฬา 
 

 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น
ตะกร้อ  นวม  หว่ง ยาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนอปุกรณ์
กีฬาที่จัดซื้อ 

เยาวชน  ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน 

258,400 258,400 258,400 258,400 258,400 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะทางด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาว 

เพื่อสงเคราะห์เด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

จัดซื้อผ้าห่มเพื่อ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ ฯลฯ จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการทุพพล
ภาพ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้
ยากไร้ ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้แก่ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้ 
ฯลฯ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ (เบี้ย
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุในต าบล 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
จากสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ (เบีย้ผู้
พิการ) 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่มี
ฐานะยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุในต าบล 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
จากสังคมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและ
ครอบครัวของ
ผู้ประสบภัย 

ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวและ
ผู้ประสบภัยตา่งๆตาม
ความเหมาะสม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยสามารถ
พลิกฟื้นและมโีอกาสใน
การด ารงชีพเช่นปกติได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการสงเคราะห์
สมาชิก อปพร. 

เพื่อสงเคราะห์
สมาชิก อปพร. ที่
ประสบภัยจากการ
เข้าปฏิบัติหนา้ที่

สงเคราะห์อุปกรณ์
การแพทย์และค่า
รักษาพยาบาลตาม
ความเหมาะสม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

สมาชิก อปพร. มีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ส านักปลัด 
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ร่วมกับ อบต. 

7 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปราศจาก
โรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

จัดอบรมด้านพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการป้องกัน
เสริมสร้างรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ประชากรมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

8 สนับสนุนการท า
อาชีพของผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส มี
รายได้เพิ่ม 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการอบรม/อุปกรณ์
ในการประกอบอาชพี
ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

9 โครงการตรวจ
สุขภาพคนพกิาร 

เพื่อป้องกันการเกิด
ความพิการ
ซ้ าซ้อน/เพื่อให้คน
พิการได้รับการ
รักษาอย่าง
ทันท่วงที 

จัดโครงการตรวจ
สุขภาพคนพกิาร ปีละ 
1 ครั้ง โดยการประสาน
สถานีอนามยัภายใน
ต าบลเพื่อด าเนินการ
ตรวจสุขภาพคนพิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับ
การตรวจ 

ผู้พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๑0 โครงการสนับสนุน
เครื่องช่วยความ
พิการแก่คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

สนับสนุนงบประมาณ/
อุปกรณ์/เครื่องชาย
เหลือความพิการของคน
พิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

คนพิการมีการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และสามารถชว่ยเหลือ
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 

๑1 โครงการ
อาสาสมัครดูแลคน
พิการ (อพมก.) 

เพื่อให้คนพิการ
ได้รับการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพด้าน
ต่างๆ 

จัดอบรมเสริมความรู้/
สนับสนุน/อุดหนุน 
ปัจจัยตา่งๆแก่
อาสาสมัคร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้ได้รับ
การสนับสนุน 

คนพิการมีการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้ 

ส านักปลัด 

๑2 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ  

เพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ด้านต่างๆแก่
คนพิการ 

อาคาร คสล. ตามแบบ 
อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร คสล. คนพิการมีการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้ 

ส านักปลัด 

๑3 โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพือ่
พัฒนาศักยภาพคน
พิการ 

เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาแก่ผู้
พิการที่ต้องการเรียนแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

คนพิการได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ มี
ความรู้ สามารถ
ประกอบอาชีพได ้

ส านักปลัด 
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๑4 โครงการงานวันคน

พิการ 
เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้พกิาร
และสร้าง
สุขภาพจิตที่ดี 

จัดงานวันผู้พิการขึ้น
ประจ าทุกปี ปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ผู้พิการมีขวญัและ
ก าลังใจ สุขภาพจิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

15 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปราศจาก
โรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

จัดอบรมด้านพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ผู้สูงอายแุละ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ประชากรมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

16 โครงการสนับสนุน
กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจต าบลนา
บัว 

เพื่อให้กลุ่ม
กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจมี
ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดอบรมส่งเสริมให้
ความรู้  สนับสนุนวัสดุ/
ปัจจัย ฯลฯ แกก่องทุน/
สมาคมฌาปนกิจต าบล
นาบัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 

กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจต าบลนาบวัมี
ศักยภาพประสิทธภิาพ
ในการบริหารงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

17 โครงการสนับสนุน
กองบุญคุณธรรม
สวัสดิการชุมชน
ต าบลนาบัว 

เพื่อให้กลุ่ม
กองทุน/สมาคม มี
ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดอบรมส่งเสริมให้
ความรู้  สนับสนุนวัสดุ/
ปัจจัย ฯลฯ แกก่องทุน/
สมาคม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 

กองทุน/สมาคม  ต าบล
นาบัวมีศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

18 
โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ต าบลนาบัว 

เพื่อสง่เสริมให้
ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  
ผู้ด้อยโอกาส มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการอบรม/อุปกรณ์
ในการประกอบอาชพี
ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

19 โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลนา
บัว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ - 300,000 300,000 300,000 300,000 
จ านวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับ
การดแูลและมีคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

20 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือกร้อน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ(โรค
ไข้เลือดออก) 

1. เพื่อลดอัตรา
การป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลาย 

วางทรายอะเบท ทุก 3 
เดือน/พ่นสารเคมี เมื่อ
การระบายของโรคใน
พื้นที่ข้างเคียงระยะ 3 
กิโลเมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

มีอัตราผู้ป่วยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ. 
นาบัว 

๒ โครงการควบคุม
และป้องกันโรคฉี่
หนู 

1. ลดอัตราการ
ป่วยโรคฉีห่น ู
2. ประชากรรู้ถึงวธิี
ป้องกันและพิษภัย
ของโรคฉี่หนู 

1. จัดอบรมให้ความรูแ้ก่
กลุ่มเป้าหมาย ปีละ 1 
ครั้ง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายและสื่อ
ต่างๆและจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน หมู่บ้าน
ได้รับการส่งเสริม 

ลดจ านวนผู้ปว่ยโรคฉี่
หนูและประชากรรู้ถึงวิธี
ป้องกันโรค 

ส านักปลัด 

๓ โครงการอบรม/
รณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงภัยยา
เสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝ้า
ระวังแก่กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้าน ชุมชน จ านวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
มีการสร้างกระแสสังคม
ในการต่อต้านที่จะไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ. 
นาบัว 
สภ.สวาย 

๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถป้องกัน
ตนเองให้พ้นจาก
โรคเอดส์และเอื้อ
อาทรต่อผู้ป่วยโรค
เอดส ์

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
100 คน/ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจสร้าง
จิตส านึกที่ดี ไม่น าพา
ตนเองและบุคคลใกล้ชิด
ไปเสี่ยงต่อการติดโรค 

ส านักปลัด 

๕ โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่
สุนัขและแมวในเขต

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ไม่มีการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ
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สุนัขบ้า ระบาดของโรค รับผิดชอบของ อบต.  ฯ 

๖ โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทาง
เสียงตามสายและสื่อตา่งๆ
ฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่
เส่ียงต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ
ฯ 

๗ โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

1. จัดอบรมให้ความรูแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายปีละ 1 ครั้ง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายและสื่อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ไม่มีการระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นา
บัว 

๘ โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาหมู่บา้น
ให้มีความเข้มแข็ง 

จัดโครงการพัฒนาหมู่บา้น
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม
หมู่บ้านเป้าหมาย 
ประมาณ 19 หมู่บ้าน 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๙ โครงการแก้ไข
ปัญหาและจัด
ระเบียบหมู่บา้น ที่
ปรากฏขา่วสารยา
เสพติด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
พื้นที่แพร่ระบาด
และหมู่บ้านที่
ปรากฏปญัหา 

จัดโครงการแก้ไขปัญหา
และจัดระเบียบหมู่บ้านที่
ปรากฏขา่วสารยาเสพติด 
ตามหมู่บ้านเป้าหมาย
ประมาณ 19 หมู่บ้าน 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๑0 โครงการเฝ้าระวัง
สารปนเปื้อนใน
อาหารเครื่องส าอาง
และยาแผนโบราณ 

เพื่อป้องกันสาร
ปนเปื้อนสิ่งเจือปน
ในอาหาร 
เครื่องส าอาง ยา
แผนโบราณ 

จัดโครงการเฝ้าระวังสาร
ปนเปื้อนในอาหารเครื่อง
ส าองและยาแผนโบราณ
แก่หมู่บา้นชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นา
บัว 

๑1 โครงการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

วัดความดัน/ตรวจน้ าตาล/
จัดกิจกรรมต่างๆในการ
รณรงค์ต่างๆตามโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นา
บัว 

๑2 โครงการพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นา
บัว 

๑3 โครงการจ้างเหมา
บริการงานตรวจ
ป้องกันโรคสัตว์ใน
ต าบล 

เพื่อพัฒนางาน
ตรวจป้องกันโรค
สัตว์,เพิ่มศักยภาพ
ด้านสุขภาพสัตว,์
ส่งเสริมการเลี้ยง

จ้างเหมาบริการปศุสัตว ์
ต าบลละ 3 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เกิดเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านปศุสัตว ์
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังโรคสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
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สัตว์ 

๑4 โครงการบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ระบบสมัครใจหรือ
กึ่งสมัครใจ 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 

บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบ
สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัด 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ที่ดขีึ้น 

ส านักปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

๑5 โครงการตั้งด่าน
ตรวจตราและเฝ้า
ระวังยาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลนาบวั 

เพื่อเฝ้าระวังตรวจ
ตราป้องกันยาเสพ
ติด 

ตั้งด่านตรวจตราและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จ านวนครั้งที่ตั้ง
ด่าน 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
สภ.สวาย 

๑6 โครงการจัดตั้งและ
ฟื้นฟูผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน (25 ตา
สัปปะรด) 

เพื่อเฝ้าระวังยาเสพ
ติดในพื้นที่ 

จัดตั้งและฟื้นฟูผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน(25 ตาสัปปะ
รด) 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นา
บัว 

๑7 โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติดกิจกรรม 
ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 

บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

18 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชพี
ให้แก่ผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟ ู

เพื่อฝึกอาชพีให้กับ
ผู้ผ่านการบ าบัด 

ฝึกอบรมอาชพีให้กับผู้
ผ่านการบ าบัด 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึก 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ 

19 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ตรวจสาร
เสพติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจ
สารเสพติดแบบต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ/อุปกรณ์ 
ตรวจสารเสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

๒0 โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของ
ประชาชน 

การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น อบรม
อาสาสมัครจัดตั้งทีมหนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ภยั ฯลฯ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ทีมกู้ชีพ/กูภ้ัย ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

ส านักปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

๒1 โครงการเยาวชน
คนดีศรีสุรินทร์ 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

โครงการเยาวชนคนดีศรี
สุรินทร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
สภ.สวาย 

๒2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข

เพื่อให้สถานศึกษา
ปลอดภัยจากยา

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
กองการศกึษาฯ 
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ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เสพติด ในสถานศึกษา 

๒3 โครงการขุด
ตรวจหาสารเสพติด 

สุ่มตรวจผู้เสพ/ผู้
ติดเข้ารบัการ
บ าบัด 

จัดตรวจหาสารเสพติด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อ าเภอเมอืงฯ 

24 โครงการจัดซ้ือ
รถพยาบาลและรถ
ตู ้

เพื่อป้องกันการ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

รถพยาบาลและรถตู ้ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รถพยาบาล 
และรถตู้ 

การสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดลง 

ส านักปลัด 

25 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย 
 
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและความ
ปลอดภัยในชวีิต 

ค่าส ารวจสุนัขและแมว/
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดสุนัขและแมว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนสัตว์เลีย้ง
ที่ได้รับวัคซีน 

ลดการระบาดและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

26 โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ (โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า
2019) 

เพื่อป้องกัน 
ควบคุมและลดการ
แพร่ระบาดชองโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด-๑๙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมหรือ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า2019 (โควิด-19) 

50,000 50,000 50,000 50,000      50,000                      จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019(โควิด-19) 

ส านักปลัด 

27 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักภาพ
ด้านสาธารณสุข
ของประชาชน 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  5  การยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
ประเภทต่างๆให้
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศและการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

จัดส่งทีมกีฬาประเภท
ต่างๆเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหนว่ยงาน
ที่จัดการแข่งขัน 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจการ
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิด
ความสามัคคี 

จัดการแข่งขันกีฬา
สากลและกีฬา
พื้นบ้านประเภทตา่งๆ
ร่วมกับหมู่บา้นทั้ง 
19  หมู ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจในการเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะและการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ลานกีฬา 

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิด
ความสามัคคี 

ก่อสร้างลานกีฬา
ขนาด กว้าง 9 ม. 
ยาว 32 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ 
อบต./ปรับปรุงสภาพ
ลานกีฬา ตามแบบ 
อบต. 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจการ
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา ต าบล
นาบัว 

เพื่อให้มีสนาม
กีฬาที่ได้
มาตรฐานและ
จัดการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาใน
เขตต าบล เช่น ลาน
กีฬา สนามฟุตบอล 
ฯลฯ 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

สนามกีฬา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน,
ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาเพิ่ม
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

5 โครงการออก
ก าลังกายเพื่อ

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬามี

จัดกิจกรรมการออก
ก าลังการเพื่อสุขภาพ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนให้ความสนใจในการเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น เกิดความสามัคคีใน

กองการศึกษาฯ 
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สุขภาพ สุขภาพแข็งแรง

,ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน,์เกิด
ความสามัคคี 

(เต้นแอโรบิค ฯลฯ) 
ร่วมกัยสถานีอนามยั
หรือหน่วยงานอื่นๆ 

กิจกรรม หมู่คณะและการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

6 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สนาม
กีฬา 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเกิด
ประโยชน์ใช้สอย
อย่างถึงที่สุด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์/
สนามกีฬา/อัฒจรรย์/
ห้องน้ า ฯลฯ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมทัศน์สนาม
กีฬา 

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนสนใจ พนกังานมี
อุปกรณ์ทางการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบสนามกีฬา 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์
เล้ียงเข้ามาท า
ความเสียหาย 

รั้วรอบสนามกีฬา
ต่างๆ ตามแบบ อบต. 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

รั้วรอบ เกิดความสวยงามและสนามกีฬามี
อายกุารใช้งานนาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

8 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย ตามแบบ 
อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจการ
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการจัดซ้ือ
สระว่ายน้ า
เคลื่อนที่ 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ร่วมกับ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบล และ
สถานศึกษา ใน
การสอนวา่ยน้ า 

สระว่ายน้ าเคลื่อนที่ 
ตามแบบ อบต. 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

สระว่ายน้ า
เคลื่อนที่ 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดน้อยลง 

กองการศึกษาฯ 

๑0 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเกิด
ความสามัคคี 

ก่อสร้างลานกีฬา 
ตามแบบ อบต. 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจใน
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

๑1 โครงการวัคซีน
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่อให้เด็กได้ฝึก
การว่ายน้ า  
ป้องกันสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดอบรม , ฝึกทกัษะ 
สอนการวา่ยน้ า แก่
เด็ก เยาวชน 
กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

เด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย
สามารถวา่ยน้ าเป็น ลดการสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ้านนาบัว 
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๑2 โครงการงาน

ประเพณีขึ้นเขา
สวาย 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

จัดงานกิจกรรม
ประเพณีขึ้นเขาสวาย
ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 งานประเพณี
ขึ้นเขาสวาย 

ประชาชนเกิดความสามัคคีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
 

๑3 โครงการงาน
ประเพณแีห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้คง
อยู่ต่อไป 

ร่วมจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา
ร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานอื่นๆและให้
การสนับสนุนอื่นๆ 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ประชาชนเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
มีการอนุรักษว์ัฒนธรรมให้คงอยู่
ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
 

๑4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของ
อ าเภอและ
จังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อ าเภอและจังหวัด
ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมจัดและสนับสนุน
งานและกิจกรรม
ต่างๆของอ าเภอและ
จังหวัดสุรินทร ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี มีการแสดงออกถึงความ
สามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักปลัด 

๑5 โครงการส่งเสริม
งานวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความซาบซึ้ง
และตระหนักใน
วันส าคัญต่างๆ
ปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง 

ประชาชนและ
เยาวชนร่วมกิจกรรม
พิธีทางศาสนาและ
ร่วมกันท าบุญ ถวาย
สังฆทานตามวัดต่างๆ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ
ร่วมกันสืบสานประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของปวงชนชาว
ไทย 

หน่วยงานราชการ
ร่วมกับประชาชน
ร่วมกันจัดงานเฉลิม
พระเกียรต ิ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

เป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของปวงชนชาวไทย 

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นฐาน 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมการ
แสดงพื้นบ้าน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

สนับสนุนปัจจัยและ
วัสดุอุปกรณ์
การละเล่น การแสดง 
ตามความเหมาะสม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ให้
ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและศึกษาต่อ 

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการรด
น้ าด าหัวผู้ใหญ ่

จัดงานวันผู้สูงอายุ
ประจ าป ีทุกป ีปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

วัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่ต่อไป 
เป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมา
คารวะ ความเป็นไทย 

กองการศึกษาฯ 
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19 โครงการจัดงาน

ประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

งานประเพณี
สงกรานต์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ให้
ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและศึกษา
ต่อไปในอนาคต 

กองการศึกษาฯ 
 

20 โครงการงาน
ประเพณลีอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

งานลอย
กระทง 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ให้
ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและศึกษา
ต่อไปในอนาคต 

กองการศึกษาฯ 
 

๒1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมสตรีเนื่อง
ในวันสตรีสากล/
เทศกาลไหม
สุรินทร์และ
ประเพณีงานช้าง 

เพื่อให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อ าเภอและจังหวัด
ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมแสดงนิทรรศกาล
กิจกรรมของสตรีตาม
แผนที่ก าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี มีการแสดงออกถึงความ
สามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักปลัด 
สนง.พช. 

๒2 โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้เยาวชนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 

จัดโครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน ตามแบบ
ที่ก าหนด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชน มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

๒3 โครงการส่งเสริม
การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าใจและมี
ความความพรอ้ม
ในการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

จัดอบรม ส่งเสริมให้
ความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมในการ
เปิดประชาคม
อาเซียน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมในการเปิด
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

24 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ท ากจิกรรม
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 

  

5๐,๐๐๐ 

  

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

  

5๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน
ผู้เข้ารับอบรม 

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ส านักปลัด 

25 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนมีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

๔. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 

เพื่อสนับสนุนให้
ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดอบรมกลุ่มอาชพีผู้เลี้ยง
โค-กระบือ และผู้ที่มีความ
สนใจจ านวน 19 หมูบ่้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่
เข้ารับการอบรม 

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสนับสนุน
วัสด-ุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการผสมเทียม 

เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 

จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครือ่งใช้ น้ าเช้ือ และ
อุปกรณ์ในการด าเนินการ
อื่นๆ 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ให้กลุ่มอาชพี
และมีสายพันธุ์โค-
กระบือ ที่ดีขึ้น  เป็น
ที่ต้องการของตลาด 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดท าซอง
ผสมเทียม โค-
กระบือ 

เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชน ได้มีซอง
ผสมเทียมไว้ใช้ใน
การผสมพันธุ ์

จัดท าซองผสมเทียมให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ละ 1 
ซอง ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ซองผสมเทียม ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายเพิ่มมาก
ขึ้นในการมีซองผสม
เทียมไว้ใช้ทุกหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูก
ยางพารา 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

1. จัดอบรมให้กับกลุ่มผู้
ปลูกยางพารา 
2. จัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตน้ า 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๖ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
ต่างๆ/สนับสนุนในการ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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อาชีพทอผา้ไหม การแปรรูปสินค้า

ให้ดีขึ้น 
จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

๗ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตข้าว
หลาม 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๙ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายในต าบล
นาบัว 

เพื่อปรับปรุงและ
ส่งเสริมให้กับกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่ม
ภายในต าบลมี
ความรู้และมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆและปัจจยัในด้าน
การผลิตให้กับกลุ่มตา่งๆ 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๑0 โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลิต
ชุมชนของ
เกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรได้มีลาน
ตากผลผลิตได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ลานตากผลผลิต ตามแบบ 
อบต. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ลานตากผลผลิต เกษตรกรได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย 

กองช่าง 

๑1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนธนาคาร
ข้าว/ฉางข้าวของ
เกษตรกร 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกร
ได้มีธนาคารข้าว/
ฉางข้าวของชุมชน
ในการพึ่งตนเอง 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
,วัสดุการผลิตการกอ่สร้าง
ธนาคารข้าว/ฉางข้าว ของ
เกษตรกร ตามแบบ อบต. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ธนาคารข้าว เกษตรกรมีผลผลิตไว้
อุปโภค-บริโภค ยาม
ขาดแคลน รู้จัก
พึ่งตนเองตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองช่าง 

๑2 โครงการก่อสร้าง/
ส่งเสริมสนับสนุน
โรงสีชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกร
ได้มีโรงสีชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
,วัสดุการผลิตการกอ่สร้าง
โรงสีชุมชน ของเกษตรกร 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โรงสีชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๑3 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงหมูหลุม 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

สนับสนุนลุกสุกรและ
ปัจจัยการผลิต,อบรม 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ
ฯ 

๑4 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่ไข่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ
ฯ 

๑5 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ

ประชุมอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนคนที่เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนมีความรู้
และด าเนินชีวิตตาม

ส านักปลัด 
สนง.พช. 
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หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑6 โครงการสนับสนุน
อาชีพสตรี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานอาชีพ
สตรี 

สนับสนุนอาชีพสตรี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

องค์กร/เครอืข่าย
องค์กรสตรีเข้มแข็ง
และมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 
สนง.พช 

๑7 โครงการส่งเสริม
การเพาะเห็ดฟาง 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการสง่เสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๑8 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาดุก 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

19 โครงการส่งเสริม
การปลุกมะละกอ 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๒0 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงกบ 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๒1 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๒2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผักกาด
หวานสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลกู
ผักหวานมีความรู้ใน
การผลิตและได้ผล
ผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานสากล
และมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ
ฯ 

๒3 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่
ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้า
ไหมมีความรู้ในการ
ผลิตและไดผ้ลผลิตที่
ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
สนง.พช. 

๒4 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มสู่
ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตน้ ามี
ความรู้ในการผลิต
และได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้

ส านักปลัด 
สนง.พช 
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ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

มาตรฐาน มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

๒5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
หน่อไม้ฝร่ังสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลกู
หน่อไม้ฝร่ังมีความรู้
ในการผลิตและได้ผล
ผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานสากล
และมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๒6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของหมู่บ้าน/ต าบล 
สู่ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและจัดซ้ืออุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ในต าบลในการผลิตและ
แปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความรู้ใน
การผลิตและได้ผล
ผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานสากล
และมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ
ฯ 

๒7 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิต
ดอกไม้พลาสติก
จากวัสดุเหลือใช้ 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิต
ดอกไม้พลาสติกจาก
วัสดุเหลือใช้มีความรู้
ในการผลิตและได้ผล
ผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานสากล
และมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
สนง.พช 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน  การบริการ 

๔. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาพนม
สวาย 

เพื่อปรับปรุงให้
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
สถานที่พักผ่อน
และท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
วนอุทยานเขาพนมสวาย
ให้ดูสวยงามและเหมาะแก่
การใช้งาน ตามแบบ 
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีที่พักผอ่น
หย่อนใจ,มีแหล่ง
ท่องเที่ยว,เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน 

กองช่าง 

๒ โครงการท่องเท่ียว
ชมของดีต าบลนา
บัว 

เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่ประชาชน
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

จัดท าโครงการท่องเท่ียว
ชมของดีต าบลนาบัว  /
ประชาสัมพันธ์/จัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น , สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 

ส านักปลัด , 
สนง.พช. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนให้ชาวบา้นได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นแสดง
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม มีการแสดงออกถึงความ
เป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนและการมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหา 

ส านักปลัด 

๒ โครงการ อบต.
สัญจร 

เพื่อส ารวจความ
เป็นอยู่ ความ
ต้องการและปัญหา
ต่างๆ 

ลงพื้นที่ส ารวจหมู่บา้น ทั้ง 
19 หมู่ เพือ่ให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกจุดท าให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลให้
ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แก้ปัญหาต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม มีการแสดงออกถึงความ
เป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนและการมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหา 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิ 

 จัดอบรมราษฎร,หมู่บ้าน,
ผู้น าชุมชน ทั้ง 19  
หมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงพาภยั
ยาเสพติด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม ราษฎรมีความเขา้ใจถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและรู้จกั
วิธีหลกีเล่ียงท าให้ไม่ตก
เป็นทาสของยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการหมู่บ้าน
ชุมชนสัมพันธ,์รัฐ
ราษฎร์ร่วมกัน
ป้องกันภัยชุมชน 

เพื่อประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความสามัคคี,
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน

จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆของต ารวจและ
ร่วมกันพัฒนาหมูบ่้าน/
ต าบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน,เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ส านักปลัด 
สภ.สวาย 
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ร่วมในกิจกรรม
ต ารวจ 

6 โครงการบ้านเมือง
น่าอยู ่

เพื่อให้หมู่บ้าน
ต่างๆดูแลรักษา
ความสะอาด 
ความถูกสุขอนามัย 
ความเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน 

จัดการประกวดหมู่บา้นใน
ต าบล ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่จัด หมู่บ้านมีความสวยงามนา่
อยู ่

ส านักปลัด 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ประชุม/อบรมกลุ่มองค์กร
ชุมชน/เครือข่ายองค์กร
ชุมชน(ศอช./สตรี/อช.
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
กทบ. กข.ศจ.) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม กลุ่มองค์กรเครือข่าย
องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

ส านักปลัด 
สนง.พช. 

8 โครงการก่อสร้าง
ป้อมยาม/ต ารวจ 

เพื่อให้เกิดความ
สงบ ความ
ปลอดภัยและความ
เรียบร้อยของ
ประชาชนและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างป้อมยาม/ต ารวจ 
ภายในต าบลนาบวั ตาม
แบบแปลนของ อบต.นา
บัว 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ป้อมยาม/ป้อม
ต ารวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
องค์กรชุมชน/เครือข่าย
องค์กรชุมชน(ศอช./สตรี/
อช.กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
กทบ. กข.คจ.) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มองค์กรเครือข่าย
องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

ส านักปลัด 
สนง.พช. 

10 โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
กองทุนชุมชน 

เพื่อให้
คณะกรรมการมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการ
บริหารงานกลุ่ม 

ประชุม/อบรมการพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุน
การด าเนินงานกองทุน
ชุมชน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

คณะกรรมการมีความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน 

ส านักปลัด 
สนง.พช. 

๑1 โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จัดอบรม
รณรงค์สานสัมพันธ์
ครอบครัวสายใยรักแห่ง
ครอบครัววันครอบครัว 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

ครอบครัวมีความอบอุ่น มี
ความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
สนง.พม. 

๑2 โครงการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมแก่

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และป้องกัน
ทรัพย์สินของ

จัดอบรมให้แก่ราษฎร,
หมู่บ้าน,ผู้น าชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม ประชาชนรู้จักปอ้งกัน
ตนเองไม่ให้สูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
สภ.สวาย 
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ประชาชน ตนเอง 

๑3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร  
อพปร.  ม.1  บ้าน
นาบัว 

เพื่อให้มีอาคาร  
อพปร.ที่ได้
มาตรฐานและ
จัดการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
ต าบล เช่น ลานกีฬา 
สนามฟุตบอล ฯลฯ 

305,000 
 
 

305,000 
 
 

305,000 
 

305,000 
 

305,000 
 

อาคาร  อพปร.   มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
,ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๑4 โครงการอบรม
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้
คณะกรรมการมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

จัดอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม คณะกรรมการมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น 

ส านักปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

15 โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
รูปแบบต่างๆ เช่น การ
เสวนา การแข่งขัน ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคี ไม่มีการ
แบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่ง
ฝ่าย 
 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการส่งเสริม
การจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลให้
ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แก้ปัญหาต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม มีการแสดงออกถึงความ
เป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนและการมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหา 

ส านักปลัด 

17 โครงการพัฒนา
บทบาทสตรี 
 
 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของช
บทบาทสตรี 
 

ส่งเสริมด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว สตรีมีบทบาท
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
๕.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อให้ได้ถังดับตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ถังดับเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถังดับเพลิง จ านวนถังดับเพลิง ส านักปลัด 

๒ ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนที่
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน
กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภยั 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อให้ประชาชนได้
เขา้ใจและตระหนกัถึง
โทษของอุบัติเหต ุ

จัดตั้งจุดตรวจและ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการตั้ง
จุดตรวจที่จ าเป็นตา่งๆ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนครั้งที่ตั้ง
จุดตรวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินเพิ่ม

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรม 
 อปพร.  

เพื่อรักษาความสงบ 
ความปลอดภยั และ
ความเรียบร้อยของ
ประชาชน และ
ทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
อปพร. ต าบลนาบัว 
ให้กับชุมชนในต าบล ทั้ง 
19  หมู่บา้น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินเพิ่ม

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๕ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ให้กับผู้อบรม 

จัดฝึกอบรมโครงการ 
ฝึกอบรมชุดปฎิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพบิัต ิ
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม จิตอาสามีความรู้ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ส านักปลัด  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกป่า,ไม้
ดอก-ไม้ประดับ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ 
เกิดความสวยงาม
และร่มเย็น 

จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก-ไม้
ประดับ,ต้นไม้ เช่น 
เฟื่องฟ้า,จามจุร,ีต้นคูณ 
ฯลฯ ให้กับหมู่บา้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายในต าบล
มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น, 
ต้นไม้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการอนุรักษ์ที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น 

ปรับปรุงพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบล 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ต าบลให้เกิดความ
สวยงามและความ
ร่มเย็น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล เช่น จัด
สวนหย่อม สวนดอกไม้ 
ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก-ไม้
ประดับ ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายในต าบล
มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น, 
ต้นไม้เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดตั้งเครือข่าย 
กิจกรรม อบรม รณรงค์
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มยังคงอยู่ต่อไป 

ส านักปลัด 
 

๕ โครงการจัดหา/
สร้างที่ก าจัดขยะ 

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

จัดหา/สร้าง ที่ทิ้งขยะ 
ที่ก าจัดขยะ ตามแบบ 
อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ที่ก าจัดขยะ สภาพแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

๖ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร

เพื่อให้มีเครือข่าย
ในการป้องกันไฟป่า 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

มีอาสาสมัครในการป้องกัน
ไฟป่า 

ส านักปลัด 



      161                               
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

ป่า 

๗ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ดา้น
การควบคุมไฟป่า 

เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันไฟปา่ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันไฟป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันไฟป่าเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 

จัดฝึกอบรมโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ได้  พ ร้ อ ม
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการที่ชุมชนมี
บรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ที่ด ี

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                                แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                               ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๗. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่
คณะผูบ้ริหาร/
หัวหน้าสว่น/
พนักงานฯลฯ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน 
ฯลฯ ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน ฯลฯ 
มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการส่งเสริม
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
คระผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงาน 

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่
คณะผู้บริหาร/
หัวหน้าสว่น/
พนักงาน ฯลฯ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

จัดส่งคณะผูบ้ริหาร,
สมาชิกสภา,หัวหนา้
ส่วนราชการ
,พนักงาน ฯลฯ เข้า
รับการอบรมตาม
โครงการต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน ฯลฯ 
มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
บริเวณให้
สวยงาม ร่มร่ืน 
น่าอยู่เหมาะสม 
ต่อการใช้งาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและบริเวณ
รอบๆที่ท าการ อบต. 
ศูนย์การเรียนรู้ต าบล
,พัฒนาต าบล เช่น 
ก่อสร้างโรงรถลาน
จอดรถ ถนน คสล. 
จัดสวน ฯลฯ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 1๐0,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ครั้งที่ด าเนินการ 

บริเวณรอบๆส านักงาน
สวยงาม ร่มร่ืนน่าอยู่ มี
ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่และ
ประชาชน 

กองช่าง 
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๔ โครงการจัดซ้ือ

กล้องดิจิตอล 
เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลกิจกรรม
ของ อบต. 

จัดซื้อกล้องดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
2.0 MEGA PIXELS 
จ านวน 1 ตัว 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

กล้องดิจิตอล การจัดเก็บขอ้มูลภาพ
ถ่ายเกีย่วกับกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร 

เพื่อจัดเก็บ
เอกสารใน
หน่วยงานให้เปน็
ระเบียบ 

ตู้เหล็กขนาด 4 บาน 
กระจก 2 ชั้นเก็บ
แฟ้มเอกสาร ยาว 
2.50 ม.จ านวน 2 ตู้ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ตู้เก็บเอกสาร การเก็บเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๖ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปริ๊นเตอร์ 

เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จัดซื้อเครื่องปริ๊นท์
แบบเลเซอร์ขนาด
ความเร็วไม่ต่ ากวา่ 
10 แผ่น/นาท ี
จ านวน 1 เครื่อง 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ปริ๊นเตอร์ การปฏิบัติงานดา้น
เอกสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมี
ความรวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

๗ โครงการจัดซ้ือ
เก้าอี้พลาสตกิ 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ขององค์ การ
บริหารส่วนต าบล 
 

เครื่องจัดซื้อเก้าอี้
พลาสติกมีพนักพิง
จ านวน 200 ตวั 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เก้าอี้พลาสตกิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีเก้าอี้ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด 

๘ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ 

เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชนและผู้
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ห้องน้ าสาธารณะตาม
แบบแปลนของ อบต. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ห้องน้ าสาธารณะ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

๙ โครงการจัดซ้ือ
เต็นท์ โครงเหล็ก 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน,
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบวั 

จัดซื้อเตีนท์โครง
เหล็ก กว้าง 5 ม. 
ยาว 12 ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เต็นท์โครงเหล็ก มีเต๊นท์ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆตลอดจน
การให้การสนับสนุน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดซ้ือ
ม่านมู่ลี่ปรับแสง 

เพื่อใช้ติดกันแสง
ในส านักงาน 

จัดซื้อม่านมู่ลี่ปรับ
แสง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ม่านมู่ลี่ ส านักงานมีความร่มเย็น
และสวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 
 

๑0 โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอี้ท างาน 
ระดับ 3-6 

เพื่อให้มีโต๊ะ
ท างานเพียงพอ
กับเจ้าหนา้ที ่

จัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ 3-6 พร้อม
เก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 โต๊ะ/เก้าอี ้ พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 
๑1 โครงการบริหาร

การจัดเก็บขอ้มูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็น

ประชุมชี้แจงจัดเก็บ
บันทึกตรวจสอบผล

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ได้ทราบปัญหาพื้นฐาน
ของครัวเรือนเพื่อเป็น

ส านักปลัด 
สนง.พช. 
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เพื่อการพัฒนา
ชนบท 

พื้นฐานของ
ครัวเรือนในเขต
ต าบล 

การจัดเก็บยข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชนบท 

     แนวทางในการพัฒนา 

๑2 โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอี้ท างาน 
ระดับ 1-2 

เพื่อให้มีโต๊ะ
ท างานเพียงพอ
กับเจ้าหนา้ที ่

จัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ 1-2 พร้อม
เก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

โต๊ะ/เก้าอี ้ พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๑3 โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์/รถตู้ 
ประจ าส านกังาน 

เพื่อให้มีรถไว้ใช้
ในการติดต่อ
ราชการและ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

จัดซื้อรถยนต์/รถตู้ 
ประจ าส านกังาน 
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 
คัน 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

รถยนต์/รถตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

๑4 โครงการจัดซ้ือ
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อให้มีวิทยุใช้
ในการสื่อสาร
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จัดซื้อวิทยุชนิดมือถอื
ขนาดก าลังส่ง 5 
วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

วิทยุสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักปลัด 
 

๑5 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุส านักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุ
ส านักงานใช้
อย่างเพียงพอตอ่
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ให้ส่วนงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 วัสดุส านักงาน มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

16 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้มีวัสดุงาน
บ้านงานครัวใช้
ในการจัด
กิจกรรมของ 
อบต. 

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวเช่น แก้วน้ า 
จาน ชุดกาแฟ ชาม 
ช้อน หม้อ ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

มีเครื่องครัวใช้ใน
กิจกรรมของ อบต.
เพียงพอ การจัด
กิจกรรมของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

17 โครงการ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ของ อบต. 
ให้มีสภาพพรอ้มใช้
งานตลอดเวลา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้งที่ด าเนิน 
การ 

 

ครุภัณฑ์ อบต.มีสภาพด ี
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ส านักปลัด 

18 โครงการจัดซ้ือ
พัดลม
อุตสาหกรรม 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

พัดลมอุตสาหกรรม 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัดลมอุตสาหกรรม มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด 

19 โครงการศาลาที่
พักพร้อมปา้ยปิด
ประกาศบริเวณ
องค์การบริหาร

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนและติด
ป้าย
ประชาสัมพันธ์

ศาลาและป้าย
ประชาสัมพันธ ์ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาที่พัก/ปา้ยปิด
ประกาศ 

มีที่พักผ่อนหย่อนใจ
และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของ
ราชการ 

กองช่าง 
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ส่วนต าบลนาบวั ข้อมูลข่าวสาร 

20 โครงการจัดท า
ป้ายประชา 
สัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้มีสถานที่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต./
หมู่บ้าน 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของ อบต./หมู่บา้น 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ ์

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารต่างๆได้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 

๒1 โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ต าบล 

เพื่อให้เป็นที่
เรียนรู้และศึกษา
ความรู้ต่างๆของ
ประชาชน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ชุมชน,
โรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลนาบัวได้มาใช้
บริการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อินเตอร์เน็ตต าบล ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารต่างๆได้รวดเร็ว
และมีความรู้ในการใช้
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒2 โครงการจัดซ้ือ
ผนังกั้นห้อง
ส าเร็จรูป 

เพื่อให้ใสถานที่
ท างานที่เป็น
ส่วนตัวและเพือ่
ความเป็น
ระเบียบ 

จัดซื้อผนังกั้นห้อง
ส าเร็จรูป จ านวน 50 
แผ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผนังกั้นห้อง เจ้าหน้าที่พนกังานมี
สถานที่ท างานที่เป็น
ส่วนตัวและส านักงานมี
ความสวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 

๒3 โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จัดซื้อชุดรับแขก 
จ านวน 2 ชุด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ชุดรับแขก มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒4 โครงการปรับปรุง
ส านักงานและ
ห้องประชุม 

เพื่อปรับปรุง
ส านักงานและ
ห้องประชุมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานและบริเวณ
ภายในส านกังานให้
เหมาะสมแกก่ารใช้
งาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ส านักงาน/ห้อง
ประชุม 

ส านักงานมีความ
ทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

25 โครงการจัดซ้ือ
กล้องท าระดับ
พร้อม อุปกรณ์
ส ารวจท าระดับ 

เพื่อให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

กล้องท าระดับพร้อม
อุปกรณ์ส ารวจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องท าระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

26 โครงการจัดซ้ือ
เก้าอี้ชุด 

เพื่อให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 

เก้าอี้ชุด ตามแบบ 
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เก้าอี้ชุด มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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27 โครงการจัดซ้ือรถ

ตัดหญ้า/เครื่อง
ตัดหญ้า 

เพื่อให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 

รถตัดหญ้า/เครื่องตัด
หญ้า ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จ านวน 1 คัน/อัน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รถตัดหญ้า/เครื่อง
ตัดหญ้า 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

28 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องเสียง/ขยาย
เสียงและตู้ล าโพง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

เครื่องขยายเสียง 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องเสียง/ขยาย
เสียง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักปลัด 

29 โครงการ
ปรับปรุง/ต่อเติม
โรงจอดรถ อบต. 

เพื่อให้มีสถานที่
เหมาะแกก่ารใช้
งาน,เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

กั้นห้องโรงจอดรถ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงจอดรถ มีสถานที่ปฏิบัติงาน,ใช้
งานเพิ่มมากขึ้น การ
ท างานมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือกองช่าง 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครือ่งมือ
ส ารวจ/วัดระยะ/
พิกัด ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องมือกองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

32 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
ตามแบบมาตรฐาน 
จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

33 โครงการจัดท า
เว็บไซต์ อบต. 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดท าเว็บไซต์ อบต. 
จ านวน 1 เว็บไซต ์

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เว็บไซต์ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักปลัด 

34 โครงการปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ 
ภายใน อบต. 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ภายใน 
อบต.ตามแบบ อบต. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ระบบโทรศัพท ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 
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มีประสิทธิภาพ 

35 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างของท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

36 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
อบต.นาบัว 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.นาบวั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

37 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในส านักงาน/ศูนย์
การเรียนรู้/ศพด.ส่วน
ราชการในความดูแล
ของ อบต. ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องวงจรปิด มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

38 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 
อบต. 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้
ในการบริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปา ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา มีน้ าใช้ในยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

39 โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะ/เก้าอี้/ชั้นวาง
ของ 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ 
ชุดรับรอง โต๊ะอาหาร
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โต๊ะ/เก้าอี้/ชั้นวาง
ของ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักปลัด 

40 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.
หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

41 โครงการจัดซ้ือ
โทรทัศน์และ
เครื่องเล่นดีวีดี 
ประจ าส านกังาน 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

โทรทัศน์และเครื่อง
เล่นดีวีดี ตามแบบ 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โทรทัศน์/เครื่องเล่น
ดีวีด ี

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักปลัด 

42 โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู ้

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้ บริเวณศูนย์
การเรียนรู้ ตามแบบ 
อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์การเรียนรู ้ ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



      168                               
43 โครงการจัดท า

แผนที่ภาษ ี
เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
การจัดเก็บภาษ ี

จัดท าแผนที่ภาษี   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แผนที่ภาษ ี มีระบบการจัดเกบ็ภาษี
ที่มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

44 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

45 โครงการจัดซ้ือ
วัสดเุช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

46 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุคอมพิว 
เตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

47 โครงการจัดซ้ือ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

48 โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน อบต.
หมู่ ๑ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงาน เช่น
ขยายอาคาร ทาสี 
ตกแต่ง ฯลฯ ตาม
แบบอบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนพื้นทีอ่าคาร
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

49 โครงการติดตั้ง
ราวบันไดลงสระ
น้ า อบต. หมู่ ๑ 

เพื่อให้พนักงาน/
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ สระ
น้ าได้รับความ
สะดวก 

ราวบันได ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนราวบันได สระน้ า อบต. มบีันได
ให้บริการ ประชาชน 

กองช่าง 

50 ค่าใช้จ่ายในการ
รับเสด็จ 

 เพื่อใช้ในการ 
รับเสด็จ 

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อใช้ในการรับเสด็จ ส านักปลัด 

51 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และ
พนักงานของ
องค์กรปกครอง

เพื่อปลุก
จิตส านึกการ
ต่อต้านทุจริต 
การปฏิบัตหิน้าที่
ราชการ การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตามประมวล

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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ส่วนท้องถิ่น จริยธรรม 

52 

 

 

 

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

เพื่อให้มีความรู้
ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

ผู้เข้าร่วมอบรม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

ส านักปลัด 

53 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้
ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมอบรม
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

54 โครงการการติด
ป้ายประชาสัม 
พันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในเขต
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

การบูรณาการต่อตา้น
ทุจริต 

ส านักปลัด 

55 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่อาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าสาธารณะ 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนผู้
มารับบริการ 

ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะตามแบบ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ห้องน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อใช้ในงาน
กิจกรรมป้องกัน
ต่างๆ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
ตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จ านวน ๒ เครื่อง 

๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อบต. 

กองช่าง 
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58 

 

โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของอบต. 

จัดซื้อชุดรับแขก 
จ านวน ๒ ชุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุดรับแขก มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

59 

 

 

 

โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

เพื่อให้การ
บริหารงาน 
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/ประชุม/
สร้างเครือข่าย การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มี

เครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริต 

ส านักปลัด
เครือข่าย
ปชชป้อง
กันการ
ทุจริต 

60 โครงการจัดซ้ือ
สารเคมี
บ ารุงรักษาสระ
ว่ายน้ า 

เพื่อใช้ในการ
บ ารุงรักษาสระ
ว่ายน้ า 

สารเคมีต่างๆที่ใช้
บ ารุงรักษาสระวา่ย
น้ าเช่นคลอรีน โซดา
แอท ฯลฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สารเคมี เพื่อให้สระว่ายน้ ามี
ความสะอาดและมี

ประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

ส านักปลัด 

61 โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้
กีฬา  
นันทนาการ  
ต าบลนาบัว 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้กีฬา  
นันทนาการ  ต าบล
นาบัวตามแบบ อบต. 

1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ศูนย์การเรียนรู้กีฬา  
นันทนาการ  ต าบล

นาบัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

กองช่าง 

62 โครงการจัดซ้ือตู้
เหล็กบานเล่ือน 

เพื่อจัดเก็บ
เอกสารใน
หน่วยงานให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

 

 

 

ตู้เหล็กบานเล่ือน              
2  ตอน 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ตูเ้หล็กบานเล่ือน การเก็บเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด
กองคลัง,
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ 
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63 โครงการจัดซ้ือ

วัสดุก่อสร้าง 
เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

64 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

65 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุการเกษตร 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

66 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

67 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการ
โฆษณา 

จัดซ้ือวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

68 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

วัสดุคอมพิว 
เตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษาฯ
กองคลัง 
กองช่าง 
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69 ค่าเดินทางไป

ราชการ 
เพื่อใช้ในการ
เดินทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ค่าเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ 

70 ค่าใช้จ่ายในพธิี
ทางศาสนา/รัฐพิธ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใช้ในงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐ
พิธี  

ค่าใช้จ่ายพธิีทาง
ศาสนา/รัฐพิธ ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พิธีทางศาสนา/           
รัฐพิธี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ   

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางปูทับแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตม.7-ม.9 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.
ยาวเฉลีย่ 2,100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือตาม
แบบอบต. ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางปูทับแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตม.13 ต.นา
บัว-เขตต าบลเฉนียง 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.
ยาวเฉลีย่ 1,850 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือตาม
แบบอบต. ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางปูทับแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตม.8-สามแยก
สายม.10-15 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.
ยาวเฉลีย่ 1,500 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือตาม
แบบอบต. ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางปูทับแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตม.15-คุ้มโคก
กรวดและเขตอบต.ไพล 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.
ยาวเฉลีย่ 2,100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือตาม
แบบอบต. ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕ โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางปูทับแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตม.15 หนอง
กระทมไปต.ไพล 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.
ยาวเฉลีย่ 3,500 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือตาม
แบบอบต. ก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 MEGA PIXELS จ านวน 
1 ตัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 
 จ านวน  3 ตู ้
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั,
กองช่าง 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ส านักปลัด 

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต๊นท์โครงเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 
๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี ้จ านวน 5 ชุด 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ส านักปลัด 

กองคลัง,
กองช่าง 

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี ้จ านวน 5 ชุด 9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์/รถตู้ ประจ าส านักงาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 
1 คัน 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

กองช่าง 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อวิทยุชนิดมือถอืขนาดก าลังส่ง 5 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 
 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เครื่องบันทึก/ถอดเทป ที่มีระบบบันทึกและระบบถอดเทปในเครื่อง
เดียวกัน จ านวน 1 เครื่อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

๑๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 
๑๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมอุปกรณ์สื่อสารครบชุด 150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
ส านักปลัด 

๑๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
๑๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชุมชน,โรงเรียนและประชาชนทัว่ไปใน
ต าบลนาบัวได้มาใช้บรกิาร 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
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๑๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 
๑๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทย ุ
โทรโข่ง จ านวน 2 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 

๑๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์และจอจ านวน 1 ชุด  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

๑๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องท าระดับพร้อมอปุกรณ์ส ารวจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
๑๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทย ุ
โคมไฟสปอร์ตไลท์ก าลังต้านทาน 1000w จ านวน 3 ตัว พร้อม
สายไฟขนาด 1.5*2.5 มม. ชนิดปลอกหุ้มด า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองช่าง 

๒๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ชุด ตามแบบ อบต. 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

๒๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีดประจ าส านักงาน ตามแบบ อบต. 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

๒๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้า/เครื่องตัดหญ้า ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 
คัน/อัน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส านักปลัด 

๒๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เครื่องขยายเสียง ตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

๒๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซื้อเครื่องมือส ารวจ/วัดระยะ/พิกัด ฯลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
๒๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 2 เครื่อง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 
๒๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรฐานครภุัณฑ์ จ านวน 1 คัน 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

กองช่าง 

๒๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 ฉุกเฉินตามแบบ อบต. 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ส านักปลัด 

๒๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในส านักงาน/ศูนย์การเรียนรู้/ศพด.ส่วนราชการ
ในความดูแลของ อบต. ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

๒๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางหนังสือ ตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
๓๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ชุดรับรอง โตะ๊อาหารฯลฯ ตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
๓๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

๓๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

โทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี ตามแบบ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ปั๊มน้ าอัติโนมัต ิ จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัติโนมัติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
รวม ๔,๓4๗,๐๐๐ ๔,๓4๗,๐๐๐ ๔,๓4๗,๐๐๐ ๔,๓4๗,๐๐๐ ๔,๓4๗,๐๐๐  
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ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 
2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  
พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้    
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ 
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                         
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 



      180                               
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เต็ม 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  (ใช้ การวิ เคราะห์   SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ าวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ  กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไป  ตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒ นาท้ องถิ่น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  หรือหลักการบูรณา
การ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  

10  
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ประเด็นการพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัด เจน  (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ (6)การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)  
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไป สู่  Value-Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ ว ย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 
       โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

        การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                 นาบวั 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
        1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
     1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลาย  
                  ขั้นตอน สลับสับซ้อน 
         2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
         3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 

        2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 

http://www.dla.go.th/
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        2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด า เนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น 
        3) องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
************************** 


