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ส่วนที่  1 

บทน า 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

“แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่

จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน  ก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี

โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นแผนที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ  อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา 
 2.  เป็นแผนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 4.  เป็นแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงซึ่งสามารถน าไปประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆได้ 
 5.  เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
 6.  เป็นแผนที่มีหน่วยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 1.2.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

 1.2.2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรม  ตามปัญหา

ความต้องการเร่งด่วน 

 1.2.3  เพ่ือเป็นการก าหนดแผนงาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอ าเภอ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่

จุดมุ่งหมายเดียวกัน 



 1.2.4  เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่จะบรรจุลงในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและสามารถน าไปด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 1.2.5  เพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกินศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น และรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชน 

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม  สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณา
การทุกภาคส่วน  เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแผนชุมชนใน
ชุมชน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ต าบลแล้ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้  และให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  ที่ได้จากการจัดประชุมประชมคมมาประกอบ
ในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่นได ้

ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดท า  ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน  
หมู่บ้าน  และน าแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  2  ส านัก/กอง/ส่วน  ที่มีหน้าที่จัดท าแผน  ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้  พร้อมข้อมูลจาก
ส านัก/กอง/ส่วนอื่นๆ  และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนิคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาส่ง
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  5  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้อง
ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ือประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป   
  



ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  3  ปี 

การแก้ไขแผนพัฒนา  =  แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์  +  สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนไป 
 
 
เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  3  ปี 
การเพิ่มเติม  =  เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา  3  ปี  ให้ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี 
การเปลี่ยนแปลง  =  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

  



บทที ่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

--------------------------- 

2.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2.1.1  สภาพทั่วไป 

1.  ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เป็น 1 ใน  20  องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อยู่ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอเมืองสุรินทร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง  ประมาณ  20 กิโลเมตร  มีอาณาเขตพ้ืนที่  
ติดต่อกันกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ดังนี้ 

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

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

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่ อันดับ 
1 นาบัว 1,181 17 
2 ระสีสัน 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 



 อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่ วน ต าบลนาบัว  
อ าเภอเมือง สุ ริ น ท ร์  
จั ง ห วั ด สุรินทร์   มี
พ้ื น ที ่ 34,958 ไร่ 
หรือ 74.50 ตารางกิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 0.91  ของพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  
ดังนี้    
  

16 โคกสะอาด 1,236 13 
17 ไทรทาบ 1,560 10 
18 สระบัว 1,670 9 
19 เสม็ด 1,070 18 



3)  แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลนาบัว 
ภาพที่  1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลนาบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4)  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูก  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทราย  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยกระจัดกระจาย  โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

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

6)  ประชากร 
จ านวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร  จากฐานข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน  ณ  วันที่  

11  เดือนกันยายน  ๒๕๕๖  ของต าบลนาบัว  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๒,๕๑๒  คน  จ าแนกเป็นชาย  ๖,๒๐๖  คน  
เป็นหญิง  ๖,๓๐๖  คน  จ านวนครัวเรือน  ๓,๗๔๓  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  168  คน  ต่อตาราง
เมตร   

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 นาบัว 297 291 588 
2 ระสีสัน 178 185 363 
3 กระยูง 372 354 726 
4 ละหุ่ง 235 253 488 
5 นาเสือก 424 417 841 
6 นาสาม 333 319 652 
7 ตรม 344 391 735 
8 กะทม 486 517 1,003 
9 ตระงอล 537 510 1,047 
10 โดนโอก 493 511 1,004 
11 หนองกก 272 286 558 
12 ปะปูล 131 146 277 
13 ปอยตระแบง 312 322 634 
14 ตังกอ 177 174 351 
15 หนองกระทม 412 375 787 
16 โคกสะอาด 365 348 713 



 
  

17 ไทรทาบ 260 285 545 
18 สระบัว 376 408 784 
19 เสม็ด 202 214 416 

รวมทั้งสิ้น 6,206 6,306 12,512 



จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันส ารวจ  แยกตามช่วงอายุ  ปี  2557  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  หมายเหตุ  จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล  ปี  2557 
  

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย 
(คน) 

จ านวนเพศหญิง
(คน) 

จ านวนรวม
(คน) 

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 19 30 49 
1  ปีเต็ม – 2 ปี 94 75 169 
3  ปีเต็ม – 5 ปี 199 148 347 

6  ปีเต็ม – 11 ปี 409 381 790 
12  ปีเต็ม – 14 ปี 227 187 414 
15  ปีเต็ม – 17 ปี 253 229 482 
18  ปีเต็ม – 25 ปี 510 448 958 
26  ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 1,457 1,514 2,971 
50  ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 635 786 1,421 
มากกว่า  60 ปีเต็มข้ึนไป 908 1,136 2,044 

รวมทั้งหมด 4,711 4,934 9,645 



 
 

2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 1)  การประกอบอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ท านา)  เป็นหลัก  เพราะพ้ืนที่
เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก  ผลผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  
นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน  เลี้ยงไว้ใช้งานและ
จ าหน่าย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  

 2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  ปั้มน้ ามัน / แก๊ส    2   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    19  แห่ง   
-  โรงสี     40   แห่ง 



3)  รายได้ 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม  ดังนั้น  รายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากเกษตรกรรม  รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร  ดังนี้ 

ตารางที่  3  รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร   ตาม  จปฐ. ปี 2557 
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 119 430 110,430 35,837 22,085 23,562 191,920 53,113 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสัน 97 267 111,592 15,969 23,887 6,769 158,216 57,479 
หมู่ที่  3 บ้านกระยูง 155 521 77,406 53,045 18,172 11,935 160,559 47,767 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 101 342 88,749 53,229 31,984 29,267 203,229 60,018 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสือก 202 624 117,326 43,281 42,990 31,046 234,644 75,958 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 119 365 161,331 40,106 22,945 6,697 231,078 75,338 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 172 654 268,365 12,748 2,843 4,774 288,730 75,935 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 254 927 121,700 72,893 72,833 86,130 353,556 96,875 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 213 733 222,358 4,719 9,535 9,525 246,136 71,524 
หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 186 569 98,141 18,459 11,126 16,027 143,753 46,991 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 125 375 109,759 55,209 18,136 33,894 216,998 72,333 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 59 196 106,153 30,941 7,254 10,466 154,814 46,602 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 129 572 115,787 31,837 10,845 25,760 184,229 41,548 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 95 289 199,194 82,403 29,113 19,630 330,339 108,589 
หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 191 620 123,814 35,774 8,366 4,547 172,501 53,141 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 163 545 129,205 18,393 6,004 25,527 179,129 53,574 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 121 418 91,245 29,904 24,413 12,202 157,765 45,669 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 178 556 117,531 38,293 27,694 16,736 200,254 64,110 



หมู่ที่  19 บ้านเสมด็ 99 371 142,783 34,598 20,675 28,348 226,404 60,415 
รวมทุกพื้นที ่ 2,778 9,374 135,047 36,870 23,348 23,534 218,800 64,842 

แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล  ปี  2557 

4)  รายจ่าย 
ตารางท่ี  4  รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร   ตาม  จปฐ. ปี 2557 

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 าระหนี้สนิ 

หมู่ที่  1 บ้านนาบัว 119 430 33,193 55,145 13,937 16,329 118,604 32,823 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสัน 97 267 32,423 82,866 25,216 10,155 150,660 54,734 
หมู่ที่  3 บ้านกระยูง 155 521 23,690 55,482 14,826 27,171 121,169 36,048 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 101 342 26,217 48,007 14,728 45,694 134,645 39,764 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสือก 202 624 65,703 79,190 56,014 51,841 252,749 81,819 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 119 365 20,533 84,683 18,209 28,428 151,852 49,508 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 172 654 17,327 194,336 12,947 18,405 243,015 63,783 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 254 927 127,869 197,388 130,455 169,544 625,256 174,001 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 213 733 8,446 129,865 24,920 9,926 173,157 50,317 
หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 186 569 51,102 90,100 41,487 27,321 210,009 67,503 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 125 375 30,852 46,764 15,386 85,336 178,558 58,762 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 59 196 30,712 27,254 3,619 5,254 66,839 20,120 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 129 572 19,178 32,050 8,898 25,236 85,363 19,251 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 95 289 15,736 38,924 7,138 17,011 78,808 25,906 



หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 191 620 38,152 62,824 28,321 25,884 155,181 48,750 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 163 545 31,686 47,388 11,975 37,092 128,142 38,132 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 121 418 19,435 32,099 16,493 17,178 85205 24,665 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 178 556 27,391 57,489 19,837 39,151 143868 46,234 
หมู่ที่  19 บ้านเสมด็ 99 371 16,498 69,106 14,485 39,359 139,447 37,211 

รวมทุกพื้นที ่ 2,778 9,374 39,145 86,534 32,351 43,273 201,302 59,796 

แหล่งข้อมูล  :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล  ปี  2557 



 
 
2.1.3  สภาพทางสังคม 
4.1  ศาสนสถาน 
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   แห่ง  แยกเป็น 

ธรรมยุต   1   แห่ง 

มหานิกาย  3   แห่ง           

4.2  ประเพณีวัฒนธรรม 

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และวันส าคัญท่ีประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ 

-  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

-  ท าบุญเทศน์มหาชาติ  ท าบุญข้าว 

-  ประเพณีท าบุญก่อเจดีย์ทราย 

-  ประเพณีสงกรานต์ 

-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

-  ประเพณีวันสาร์ท  (วันโดนตา) 

-  ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) 

-  ประเพณีทอดกฐิน 

-  ประเพณีลอยกระทง 

-  ประเพณีข้ึนเขาพนมสวาย 

4.3  การศึกษา   
ในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่ง

ประกอบด้วย 
โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  6  แห่ง    
โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน  2  แห่ง   



 
 

ตาราง  จ านวนโรงเรียน / นักเรียน /ห้องเรียน / อาจารย์ในระบบโรงเรียน 
 

ชื่อโรงเรียน สังกัด 
จ านวนนักเรียน จ านวนครู/

อาจารย์ 
จ านวน

ห้องเรียน รวม 
โรงเรียนบ้านนาบัว 
โรงเรียนบ้านนาสาม 
โรงเรียนบ้านนาเสือก 
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 
โรงเรียนบ้านกะทมฯ 
โรงเรียนบ้านโดนโอก 
โรงเรียนนาบัววิทยา 
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 

เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 
เขตการศึกษา  ที ่ 1 

243 
244 
61 
75 
198 
129 
138 
530 

11 
14 
5 
7 
12 
8 
11 
38 

9 
13 
8 
8 
8 
8 
6 
18 

รวม 1,618 106 78 
 
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 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วย
ด าเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 
ขวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) 

 

ศพด. 2557 
ชาย หญิง 

บ้านนาบัว 24 26 
บ้านกระทม 34 22 
บ้านเสม็ด 23 14 
บ้านนาสาม 26 32 
รวม 107 94 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

การสาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวไม่มีโรงพยาบาล มีสถานีอนามัยจ านวน 2 แห่งโดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขในขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การหยอดวัคซีนไปลิโอ การชั่งน้ าหนักเด็ก อายุ 0 – 5 ปี การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ าตาลใน
ปัสสาวะ ตลอดจนการรณรงค์กิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 สาเหตุการเจ็บปุวยและโรคท่ีควรระวัง ปูองกัน คือ อุบัติเหตุ ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เลปโตสไป
โรซิส ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน สารเคมีสะสมในร่างกาย เป็นต้น   
   

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / หมู่บ้าน  2 แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว (บ้านนาสาม) 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ     100 

5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี ้
 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 

 ปุาไม้  มีอยู่  2  ลักษณะ  คือ 
1. ปุาสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  18,143 ไร่  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาบัว จ านวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 
2. ปุาท าเลเลี้ยงสัตว์  มีจ านวน  6  แห่ง 

 
  



 
 
2.1.4  สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  การคมนาคม  การจราจร    

1)  การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัด และอ าเภอเมือง
สุรินทร์  ตลอดจนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

1.1)  เส้นทางท่ีเป็นลาดยางภายในหมู่บ้านทั้งต าบล  ยาวเฉลี่ย  18.2  กิโลเมตร 
1.2)  เส้นทางท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งต าบล  ยาวเฉลี่ย  10.3  กิโลเมตร 
1.3)  เส้นทางท่ีเป็นถนนลงหินคลุก , ลูกรัง  ภายในหมู่บ้านทั้งต าบล  ยาวเฉลี่ย  88  กิโลเมตร 
1.4)  เส้นทางท่ีเป็นถนนดิน 

2.  เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอ าเภอ และจังหวัดสุรินทร์ 
2.1) เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม - ปอยเดิร โดยเชื่อมทางแผ่นดิน 

หมายเลข 214  สายสุรินทร์ - ช่องจอม  ที่หลักกิโลเมตรที่  11  มีระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร 
2.2)  เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง ยธ. สายสกร็อม - นาบัว โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข 214 สายสุรินทร์ - ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 9 มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรและเชื่อมถนนลาดยาง 
รพช.สายนาสาม-ปอยเดิร หลกักิโลเมตรที่ 7 

2.3)  เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายกระน๊อบ - สวาย โดยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข 214 สายสุรินทร์-ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 14 มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

2.4)  เส้นทางท่ีเป็นถนนลาดยาง รพช. สายตะเคียน – โคกเมือง  โดยเชื่อมทางหลวง 
หมายเลข  2078  สายสุรินทร์-บุรีรัมย์   ที่หลักกิโลเมตรที่  8  มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม-ปอยเดิร  หลักกิโลเมตรที่  11  บ้านหนองกก  ต.นาบัว 

2.  การโทรคมนาคม 
 สถานีโทรคมนาคม  (องค์การโทรศัพท์)   - แห่ง 
 สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม    - แห่ง 
 ตู้โทรศัพท์      13   ตู้ 

3.  การไฟฟ้า 
 การให้บริการด้านไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองสุรินทร์  ในเขตต าบลนาบัวมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

4.  ระบบประปา 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  มีกิจการประปาขนาดเล็ก  (ประปาบาดาลและประปาผิว

ดิน)  จ านวน  19  หมู่  ด าเนินการจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในเขตต าบลนาบัว 
 

  



 
 
2.1.5  สภาพการเมืองการปกครอง 
เขตปกครอง  รวม  19  หมู่บ้าน  คือ 

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 นายบาน   ราษีทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6   บ้านนาสาม  ผู้ปกครอง นายไพรัตน์  แก้วลอย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7   บ้านตรม  ผู้ปกครอง นายสุขุม  พ้ืนนวล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8   บ้านกะทม  ผู้ปกครอง นายกิตติศักดิ์  ผลเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9   บ้านตระงอล  ผู้ปกครอง นายสกัด  สมานดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านโดนโอก  ผู้ปกครอง นายเสน่ห์  พื้นนวล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านหนองกก  ผู้ปกครอง นายศิริวัฒน์  วรัมมานุสัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านปะปูล  ผู้ปกครอง นายนิล   ยังมี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านปอยตะแบง        ผู้ปกครอง นายประเทือง   อินทร์ชื่น  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านตังกอ  ผู้ปกครอง นายสมพงษ์   สังข์เงิน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  15  บ้านหนองกระทม   ผู้ปกครอง นายบุญยืน    ศิรินัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านโคกสะอาด   ผู้ปกครอง นางปราณี  ประเดิมดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  17  บ้านไทรทาบ  ผู้ปกครอง นายค านวณ  สิริไสย์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18  บ้านสระบัว  ผู้ปกครอง นายสังวร  ไหวดี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  19  บ้านเสม็ด  ผู้ปกครอง นางลักษขณา   ทวีงาม  ผู้ใหญ่บ้าน    

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 2.2.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วยการปกครองท้องที่  19  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  38  คน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  
คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ท้องถิ่นกับท้องที่  ซึ่งประชาชนต าบลนาบัว  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความส าคัญกับประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายเฉลิมพล  เขียวหวาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
2.  นายบุญถิน  เกษหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
3.  นายสุรพงษ์  สายแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
4.  นายวิทยา  ประคองดี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว   
 



 
 

 
 
 

 
 
 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 

1.  นายโชคทวี   ธิธรรมมา ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
2.  นายปรีชา  เย็นเสมอ  รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
3.  นางเสนีย์  กมลบูรณ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายแดง  ปรากฏหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑   
2.  นางจิรกุล  ไหวดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑   
3.  นางสาวเจียมจิต  ปรากฏกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๒  
4.  นายธงชัย  เพชรเก่า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๒  
5.  นายวิโรจน์  แก้วลอย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๓   
6.  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  
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.  นางฐิติกา  ทวีเหลือ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ม.๑๙  

 จ านวนบุคลากร  
พนักงานส่วนต าบลและ  ลูกจ้างปัจจุบัน   มีจ านวน  27  คน  และส่วนราชการจ านวน  4  ส่วน  ดังนี้ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  7   คน 
1.  จ.ส.อ.สมเกียรติ ทรงเย็น   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นายธนันชัย  แก้วสน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.  นางอุไร  เชื้ออินทร์ นักพัฒนาชุมชน 
4.  นางสาวกาญจนา แก้วโพรงใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ 
5.  นางสาวทัดดาว   กาจนากาศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5.  นางสาวทัศวรรณ เย็นเสมอ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์ (พนักงานจ้าง) 
6.  นายประยูร  ดวงแก้ว  ตกแต่งสวน (พนักงานจ้าง) 

  7.  นายทรงเกียรติ ผลเกิด  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้าง) 

ส่วนการคลัง  จ านวน  5  คน 
1.  นางจันทรา  แร่ทอง  หัวหน้าส่วนการคลัง 
2.  นางสาววรรณพร พระไวย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางพนิตตา  อินทรก าแหง เจ้าพนักงานพัสดุ 
4.  นางสาวฟองจันทร์   สายสี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

  5.  นางสาวอัมรา สายสร้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้าง) 

ส่วนโยธา  จ านวน  4  คน 
1.  นายจิรศักดิ์  ทันวัน  หัวหน้าส่วนโยธา  



 
 

2.  นายพิเชษฐ์  บุญเกิด  นายช่างโยธา 
3.  นายธีรวัฒน์  สายส่อ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4.  นายสัญญา    บัวศรี  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (พนักงานจ้าง) 

ส่วนการศึกษา จ านวน  12  คน 
 1.  จ.ส.อ.สมเกียรติ ทรงเย็น  รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา 
 2.  นายเริงฤทธิ์  สายสร้อย นักวิชาการศึกษา 
 3.  นางยุพิน  มงคล  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 4.  นางสาวณัฐชญาดา ตรงใจ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 5.  นางสาวิตร ี  ไม่ลืม  ครูผู้ดูแลเด็ก  

6.  นางศรีนวล  แววดี  ครูผู้ดูแลเด็ก 
7.  นางสาวโสภา  เกิดเหลี่ยม ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 

 8.  นางสาวอัจฉรียา ทองวิจิตร ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 
 9.  นางมาริกา  ดวงสินธุ ์ ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 
 10. นางพะเนตร  มณีวงศ์  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 
 11. นางพจนีย์  เสมอภาค ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 
 12. นางสาววรัญญา   ส านวนกลาง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง) 

  

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา/ปวส.  จ านวน     6 คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน     21 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน       1    คน 



 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1  งานบริหารทั่วไป   1.1  งานการเงิน       1.1  งานก่อสร้าง     1.1  งานบริหารการศึกษา 
1.2  งานนโยบายและแผน  1.2  งานบัญชี       1.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   1.2  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
1.3  งานกฎหมายและคดี   1.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     1.3  งานประสานสาธารณูปโภค   ฯลฯ 
1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    1.4  งานผังเมือง 
1.5  งานกิจการสภา  อบต.  ฯลฯ         1.5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1.6   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                                                               ฯลฯ 
ฯลฯ 

 

 

ปลดั  อบต. 

นักบริหารงาน  อบต. 6 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  6) 

ส่วนการคลัง 
(งานบริหารงานการคลัง 6) 
 

 

ส่วนโยธา             

(นักบริหารงานช่าง 6) 

 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(หัวหน้าส่วนระดับ 6 ) 

 



 
 
 



 
 
2.2.2  การบริหารงบประมาณ 

ตารางท่ี  11  แสดงรายรับของ อบต. ปี  2555 - 2556 

 
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ               

ปี  2557 ปี  2555 ปี  2556 
รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร  127,000 152,000 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

 80,000 60,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  80,000 200,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  150,000 248,000 
หมวดรายได้จากทุน    
รวมรายได้จัดเก็บ  437,000 660,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร  18,563,000 18,340,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 18,563,000 18,340,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  17,000,000 17,000,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 17,000,000 17,000,000 

รวม  36,000,000 36,000,000 



 
 
     
ตารางท่ี  12  แสดงรายจ่ายตามงบประมาณ  ปี  2555 - 2556 
 

งบ รายจ่ายจริง ประมาณการ               
ปี  2557 ปี  2555 ปี  2556 

จ่ายจากงบกลาง 
งบกลาง  770,090 1,034,970 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

 6,817,240 7,315,590 

งบด าเนินการ(หมวด
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 7,031,750 8,616,800 

งบลงทุน 
(หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

 17,510,920 16,133,040 

งบรายจ่ายอื่น 
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

   

งบเงินอุดหนุน 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

 3,870,000 2,899,600 

รายจ่ายจากงบประมาณ  36,000,000 36,000,000 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
1.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  แต่ทั้งนี้การ
พัฒนาตามนโยบาย  มีงบประมาณจ ากัด 

การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
  



 
 
ตารางท่ี  13  แสดงการสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 

ทั้งสิ้นที่ด าเนินการ
(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ 
ทั้งสิ้นที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 17,510,965 
2 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ - - 
3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14 5,642,001.19 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 279,000 
5 การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 1 44,305 
6 การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 32,800 
7 การบริหารการจัดการ 21 2,285,622.20 

รวมผลการด าเนินงาน 78 25,794,693.39 
 
2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 แผนงาน/โครงการต่างๆ  ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเปูาหมาย  และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา  พร้อมทั้งความต้องการของท้องถิ่น  ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปรับปรุงสิ่งอ านายความสะดวก  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้
เหมาะสม  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย  เช่น  มีระบบประปาหมู่บ้าน  
ก่อสร้างคอนกรีต  ปรับปรุงขยายถนน  การระบายน้ า  ไฟฟูาสาธารณะ  เป็นต้น 
 2.  การพัฒนาสังคม 
 2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลได้สนับสนุนด้านการศึกษา  โดยการอุดหนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2  ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิต  โดยจัดการด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
 3.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 3.1  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน  เพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการท างาน 
 3.2  การเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการเตรียมความพร้อมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย 
 3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่างๆ  เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  การจัดท างบประมาณ  การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่างๆ 
 4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. 
และกลุ่มองค์กรต่างๆภายในต าบล  เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  หรืออาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  ประกอบกับ



 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร  ซึ่งการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ได้แก่  การท านา  การค้าขายและบริการ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ใน
ระดับท่ีดี  แต่อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม  ได้แก่  
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
5.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อมพัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว  เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน  ออกก าลังกาย  ท่องเที่ยว  และกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการต่างๆ  
รวมทั้งเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติให้คงอยู่  และพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม  น่าอยู่น่าเที่ยว  แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณ
น้อย  จึงด าเนินการได้ไม่มากนัก 
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ก าหนดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท. 0810.2/ว5830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 -2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มี
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์  ควรเน้นพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  ส่งเสริม
ภาคการเกษตร  พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้ วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม  และ
พัฒนาเส้นทาง  
  



 
 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

พ.ศ. 2558 – 2562 
3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนาต าบล 
  3.1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของต าบล  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis) เพ่ือประเมินผลสภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

 
 
 

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 าบลนาบัว  ใน
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 ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

W 6 ขากแคลนน้ าใช้อุปโภค  บริโภค  และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W 7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า 

 



 
 
  



 
 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 

S 9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง  
ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W 8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น 

S 10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W 9 ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เช่น  การท านา  
การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S 11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  และสามรถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W 10 งบประมาณจ ากัด  ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ 

S 12 สภาพของพ้ืนดินมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W 11 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S 13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง  และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 

W 12 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S 14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W 13 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

S 15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W 14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S 16 ผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W 15 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร  ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S 17 มีกลไกการบริหารราชการ  ประชาคม  ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

  

 
  



 
 
 

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 

 
  



 
 

โอกาส  (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
O 10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายา

เสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ
อ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

T 10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T 11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

O 11 น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนด้าน
ต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

T 12 ประชาชนไม่สนใจ  ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่  และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O 12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T 13  

O 13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น  ท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การวางแผน 
 อบต.นาบัว  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2556)  ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  
ปี  ต่อไป  อบต.นาบัว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2556) เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555  โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2556) 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2556 2557 2558 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

247 98,230,000.00 225 59,530,000.00 225 59,530,000.00 

2. การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

9 420,000.00 9 420,000.00 9 420,000.00 

3. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

70 22,271,640.00 78 22,671,640 78 22,871,640.00 

4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

23 2,440,000.00 13 1,620,000.00 13 1,620,000.00 

5 .  ก า ร พั ฒ น า
ชุมชนเข้มแข็ง 

19 2,249,000.00 20 2,279,000.00 20 2,279,000.00 

6. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

8 1,230,000.00 7 1,200,000.00 7 1,200,000.00 

7. ด้านการพัฒนา
องค์กร 

64 10,495,000.00 49 6,737,000.00 49 6,737,000.00 

รวม 440 137,335,640.00 401 94,457,640.00 401 94,657,640.00 

 
 



 
 

  



 
 

แผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางแสดงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2556 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง 
ระบบระบายน้ า/ร่อง
ระบายน้ า หมู่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 133,000.00 เพื่อปูองกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

2 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางหมู่ 2 (ระสี
สันต-์สระบัว) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,245,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

3 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 2 
(โคกกระดาน-กระยูง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 793,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

4 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า/ร่อง
ระบายน้ า หมู่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 703,000.00 เพื่อปูองกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

5 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง 
คสล.หมู่ 6 (ซอยตา
มุม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 75,500.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

6 1. การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้างถนน เงินอุดหนุนทั่วไป 108,500.00 เพื่อการคมนาคมที่ ประชาชนผู้ใช้



 
 

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

คสล.หมู่ 6 (ซอยนาย
วรชัย) 

สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 (ซอยนาง
บวน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 69,800.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

8 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 (ซอยนาง
ยายเอ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

9 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 (ซอยนาง
ตึก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 135,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

10 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 (ซอยนาง
สังวร) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 72,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

11 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8 (บ้านนาย

เงินอุดหนุนทั่วไป 156,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด



 
 

ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

สาน-โคกปันรัว) ในการสัญจร ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

12 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8 (คุ้มเหนือ-
โคกอารัก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 96,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

13 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8 (ซอยหลัง
ประปา-บ่อน้ า
สาธารณะเจราะ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 95,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

14 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 10 (คุ้มโคก
กลาง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 98,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

15 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 12 (ซอย
บ้านนางอ านวย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 98,500.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

16 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 14 (ซอย
ทางโค้งทางเบี่ยง
หมู่บ้าน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 98,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

17 1. การพัฒนาด้าน โครงการเสรมิสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไป 63,600.00 เพื่อการคมนาคมที่ ประชาชนผู้ใช้



 
 

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ถนนลงหินคลุก หมู่ 
14 (ถนนไปปุาช้า) 

สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

18 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า/ร่อง
ระบายน้ า หมู่ 15 

เงินอุดหนุนทั่วไป 66,000.00 เพื่อปูองกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

19 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 15 (คุ้มโคก
กรวด) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 133,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

20 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 15 (ซอย
นางไพรัตน์) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 47,900.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

21 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(สาม
แยกบ้านเสม็ด) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 178,600.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

22 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 324,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 



 
 
23 1. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 739,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

24 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1 ถึง หมู่ 19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,719,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

25 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการขุดลอก
หนองน้ า หมู่ 7 
(หนองระไซร์)  

เงินอุดหนุนทั่วไป 707,000.00 เพื่อปูองกันน้ า
ท่วม/น้ าท่วมขัง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

26 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ 1 ถึง 19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความ
สะดวกและ
ความรวดเร็วใน
การคมนาคม 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

27 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ศาลาที่พักริมทาง/
ศาลาประจ าหมู่บ้าน/
อาคารเอนกประสงค์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000.00 เพื่อให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การมีศาลาที่พัก 



 
 

ในต าบลนาบัว ท้ัง 19 
หมู่บ้าน 

28 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาประจ าหมู่บ้าน/
อาคารเอนกประสงค์ 
รั้วรอบ หมู่ที่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,067,000.00 เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มีที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

29 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 852,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

30 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 851,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

31 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน

หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,165,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

32 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,719,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

33 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 598,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

34 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 723,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

35 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 140,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

36 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

37 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 249,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

38 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 96,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

39 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 89,000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 



 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

40 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50000.00 เพื่อให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ถนน คสล. 

41 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 98000.00 เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

ถนน คสล. 

42 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 916000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

43 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างศาลาประจ า
หมู่บ้าน/อาคาร
เอนกประสงค์/รั้ว
รอบ หมู่ท่ี 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 169500.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ศาลา 

44 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างศาลาประจ า
หมู่บ้าน/อาคาร
เอนกประสงค์/รั้ว
รอบ หมู่ท่ี 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 97000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ศาลา 

45 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2416000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

46 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1736000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

47 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ซ่อมแซมรักษาศาลา
ที่พักริมทาง/ศาลา
ประจ าหมู่บ้าน/
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 44000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ศาลา
เอนกประสงค์ 

48 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 66000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

49 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่ 1-19 

เงินอุดหนุนทั่วไป 77000.00 เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 

50 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติและ

เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจใน
การศึกษาเล่า



 
 

สนับสนุนงาน เรียนในเขต
บริการของ 
อบต. 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

51 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์สนามเด็ก
เล่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ทักษะการเรยีนรู้
ทางด้านต่างๆของ
เด็ก 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมกับ
วัยและสุขภาพ
แข็งแรง 

52 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก  

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,238,040.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการที่ด ี

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
มีพัฒนาการ 

53 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,142,560.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการแก่
เด็กนักเรยีน ศพด./
โรงเรียนในเขต
บริการ อบต. 

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
มีพัฒนาการที่ด ี

54 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการเร่งรัด
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000.00 เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

ไม่มีการระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้า 

55 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาสากล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อให้ประชาชน
หันมาเล่น ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และเกดิ
ความสามัคค ี

ประชาชนให้
ความสนใจใน
การเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น เกิด
ความสามัคคีใน
หมู่คณะและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

56 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปรับภูมิทัศน์ 
สนามกีฬา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 118,500.00 เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเกิด
ประโยชน์ใช้สอยถึง
ที่สุด 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน,
ประชาชนสนใจ
พนักงานมี
อุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

57 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีขึ้นเขาสวาย  

เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

ประชาชนเกิด
ความสามัคคี
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

58 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมงาน
วันส าคัญทางศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้ประชาชน
เกิดความซาบซึ้ง
และตระหนักในวัน
ส าคัญต่างๆปฏิบตัิ
ตนให้ถูกต้อง 

ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

59 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
ต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดและ
ศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

60 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจดังานลอย เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม



 
 

กระทง วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
ต่อไป 

ท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดและ
ศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

61 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุน
สาธารณะประโยชน์
เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อ าเภอและจังหวัด
ส าเรจ็ลลุ่วงได้
ด้วยด ี

งานและ
กิจกรรมต่างๆ
ส าเรจ็ลลุ่วงได้
ด้วยดีมีการ
แสดงออกถึง
ความสามัคคี  
การรวมกลุ่ม 

62 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดซื้อวัสดุกีฬา เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆและให้การ
สนับสนุนหมู่บ้าน 

วัสดุกีฬา 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

63 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อุดหนุนสนับสนุน
โรงเรียน/ศพด.ในเขต
บริการ อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 240,000.00 เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนส่งเสริม
งานด้านวิชาการ 
นันทนาการ ฯลฯ 

ทุนการศึกษา 

64 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค-
กระบือ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

กลุ่มผูเ้ลี้ยง โค-
กระบือ มีความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

65 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างลาน
ตากผลผลิตชุมชน
ของเกษตรกร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรไดม้ีลาน
ตากผลผลิตที่มี
คุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

เกษตรกรไดผ้ล
ผลิตทีม่ีคุณภาพ
เพิ่มมากข้ึน เพิ่ม
รายได้ ลด
รายจ่าย 

66 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 92,220.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 
 

67 5. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โครงการ อบต.สัญจร เงินอุดหนุนทั่วไป 46,110.00 เพื่อส ารวจความ
เป็นอยู่ความ
ต้องการและปญัหา
ต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหา
อย่างถูกจุดท า
ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

68 5. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 75,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา
เสพติด 

ราษฎรมีความ
เข้าใจถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
และรูจ้ักวิธี
หลีกเลี่ยงท าให้
ไม่ตกเป็นทาสยา
เสพติด 

69 5. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โครงการรณรงค์และ
ปูองกันอุบัติภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าใจและตระหนัก
ถึงโทษของอุบัติภัย 

ความสญูเสยีต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน  
พนักงานมี
อุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

70 5. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 950,000.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มองค์กร
เครือข่ายองค์กร
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

71 6. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 32,800.00 เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ต าบลให้เกดิความ
สวยงามและความ
ร่มเย็น 

สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลมี
ความสวยงามเพิ่ม
มากขึ้น  ต้นไม่เพิม่
มากขึ้น 



 
 

72 6. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ต่อไป 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยังคงอยู่ต่อไป 

73 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 174,000.00 เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
บริเวณใหส้วยงาม
ร่มรื่น น่าอยู่ 
เหมาะสม ต่อการ
ใช้งาน 

บริเวณรอบๆ
ส านักงานสวยงาม
สวยงาม ร่มรื่นน่า
อยู ่,มีที่พักผ่อน
หย่อนใจส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 

74 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000.00 เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ในหน่วยงานให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การเก็บเอกสารมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 

75 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อเครื่อง
ปริ๊นเตอร ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00 เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

การปฏิบัติงานด้าน
เอกสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลมคีวาม
รวดเร็วข้ึน 

76 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร/์โน๊ตบุ๊ค 
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000.00 เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

77 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 เพื่อให้มีวัสดุ
ส านักงานใช้อย่าง

มีวัสดุใช้อย่าง
เพียงพอและการ



 
 

เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

78 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000.00 เพื่อให้มีวัสดุงาน
บ้านงานครัวใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ของ อบต. 

มีเครื่องครัวใช้
ในกิจกรรมของ 
อบต.เพียงพอ 
การจัดกิจกรรม
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

79 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อม่าน 
มู่ลี่ ปรับแสง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 99,000.00 เพื่อใช้ติดกันแสงใน
ส านักงาน 

ส านักงานมี
ความร่มเย็นและ
สวยงามมากข้ึน 

80 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการปรับปรุง
ส านักงานและห้อง
ประชุม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000.00 เพื่อปรับปรุง
ส านักงานและห้อง
ประชุมให้ได้
มาตรฐาน 

ส านักงานมี
ความทันสมัย
และได้มาตรฐาน 

81 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อกล้อง
ท าระดับพร้อม
อุปกรณ์ส ารวจท า
ระดับ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 34,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เพียงพอ เพื่อ
รองรับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึนและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

82 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมโรงจอดรถ อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 508,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ี
เหมาะสมแก่การใช้
งาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ใช้
งานเพิ่มมากขึ้น 
การท างานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

83 7. ด้านการพัฒนาองค์กร โครงการจดัซื้อ
เครื่องมือส่วนโยธา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500.00 ท าให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

 
 
 



 
 

 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

84 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อใช้ในการ
บริหารงาน อบต.
ให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

วัสดุก่อสร้าง 

85 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

86 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

87 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

88 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

89 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อวัสดปุระปา เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

วัสดุประปา 

90 7. ด้านการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เงินอุดหนุนทั่วไป 794,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

91 7. ด้านการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

92 7. ด้านการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เงินอุดหนุนทั่วไป 61,000.00 เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

93 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ี เงินอุดหนุนทั่วไป 99,110.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

โต๊ะ เก้าอี ้

94 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อครภุัณฑต์่างๆ เงินอุดหนุนทั่วไป 8,800.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม ครุภณัฑ์ต่างๆ 



 
 

ต่างๆ เช่น โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

95 7. ด้านการพัฒนาองค์กร จัดซื้อโทรทัศน์และ
เครื่องเล่นดีวีด ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 16,390.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

โทรทัศน์และ
เครื่องเล่นดีวีด ี

 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

96 7. ด้านการพัฒนาองค์กร  เงินอุดหนุนทั่วไป 18,700.00 เพื่อใช้ในการ
บริหารงานท่ัวไป 

พิมพ์ดีดไฟฟูา 

97 7. ด้านการพัฒนาองค์กร  เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

98 7. ด้านการพัฒนาองค์กร  เงินอุดหนุนทั่วไป 85,000.00 เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

ศูนย์การเรียนรู ้

 

ตารางแสดงผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร ์ แผนกการด าเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

247.0 98.23 49.0 23.39 40.0 17.51 38.0 16.50 38.0 16.50 

2. การพัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย ์

9.0 0.42 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

70.0 22.27 14.0 6.51 14.0 5.64 13.0 5.53 13.0 5.53 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23.0 2.44 3.0 0.49 1.0 0.28 1.0 0.28 1.0 0.28 
5. การพัฒนาด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

19.0 2.25 4.0 1.12 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯ 

8.0 1.23 2.0 0.13 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 

7. การพัฒนาองค์การ 64.0 10.50 26.0 2.82 21.0 2.29 15.0 0.68 15.0 0.68 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  



 
 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่สามารถด าเนินการโครงการตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีมาก  และจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานสูง  ประกอบกับ อบต.มีรายได้น้อย  ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัดการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 จัดให้มีการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  เส้นทางคมนาคม  ไฟฟูา  ประปา  ระบบน้ า
เพ่ือการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  จัดหาน้ าอุปโภค-บริโภค  แก่ประชาชนในพื้นท่ี  ดูแลรักษาแหล่งน้ า
สาธารณะสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ฯลฯ 
 2.  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดกิจกรรม  
สื่อการเรียน  การสอน  พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ให้เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกก าลัง
กายและตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย  และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ว่าเด็ก  เยาวชน  ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง  สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  รณรงค์  
ปูองกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โรคพาสุนัขบ้า  เป็นต้น 
 4.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ  สินค้าชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนงานการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยว 
 5.  ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน  ในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนพัฒนาต าบล  และ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน  ร่วมกันดูแลรักษาปุาและปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
 7.  ด้านการพัฒนาองค์กร 
 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์  เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่   
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ 
 2.  พัฒนาระบบการจราจร 
 3.  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน 
 4.  ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร 
 5.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาศาลาที่พักริมทาง  ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
เกษตรอินทรีย์ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ 
คุณภาพชีวิต 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนสตรี  คนชรา  เด็ก  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เศรษฐกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้า  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  และจุดมุง่หมายการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย์ 
เกิดการบริการที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” 



 
 

ชุมชนเข้มแข็ง 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาองค์กร 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติราชการ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 2.  มีแหล่งน้ า  และเครื่องมือ  ส าหรับการเกษตร 
 3.  มีสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เกษตรอินทรีย์ 
 1.  ลดต้นทุนการผลิต  และเพ่ิมรายได้ 
 2.  ดินมีคุณภาพที่ดี  เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 3.  เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
คุณภาพชีวิต 
 1.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี 
 2.  เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3.  ประชาชนมีสุขภาพ  สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน 
 4.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  มีอุปกรณ์กีฬาที่ครบถ้วนสมบูรณ์   
 5.  เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี  วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป 
เศรษฐกิจ 
 1.  กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2.  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ  
 3.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ชุมชนเข้มแข็ง 
 1.  ประชาชนมีความรู้และตระหนักทราบถึงวิธีปูองกันยาเสพติด 
 2.  ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดน้อยลง 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและเกิดความสามัคคี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.  เพ่ือให้มีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 



 
 

 2.  เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
การบริหารจัดการ 
 1.  คณะผู้บริหาร, สมาชิก, อบต., ผู้น าชุมชนและพนักงานมีความรู้  ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
 2.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน  มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.01 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว พ.ศ. 2558 – 2562 

 
  

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพ

ภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา

ความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ

การค้า  การลงทุนและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคนและ

สังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตบน

พื้นฐานความเสมอ

ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความ

มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขต

จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคมให้

ร่มเย็นและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการรักษาความ

มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเกษตร

อินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาองค์กร 



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

1.4 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟูาและการ

สื่อสาร  

1.1 ก่อสร้าง

ปรับปรุงบ ารุงรักษา

ถนนและจัดให้มี

การวางท่อ 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง

แหล่งน้ าธรรมชาติ

และระบบประปา

หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พัฒนาระบบชลประทานและ
เพิ่มแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการค้า  การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

1. การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง 
อ านวยความสะดวก 
และระบบ logistic 

1. การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งน้ า  และ
การบริหารจัดการน้ า 
แบบบูรณาการ 

1.2 พัฒนาระบบ

จราจร 

1.5 ก่อสร้างและ

ปรับปรุงบ ารุงรักษา

ศาลาที่พักริมทาง/

ศาลาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณปูโภค/สาธารณูปการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรมการ

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

และก่อสร้างถนน คสล. ฯลฯ) 
3.  โครงการก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ฯลฯ 
4. ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง

แหล่งน้ าธรรมชาติ

และระบบประปา

หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

พัฒนาระบบการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

1. พื้นที่เกษตร
อินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

1. การบริหาร
จัดการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต 
และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตและพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรมให้มี
มาตรฐาน 

1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร 



 
 

 
 

 
 

  



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูดิน 
2.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ 
4.  โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว/ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
5.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรผสมผสาน  เกษตรทางเลือก  เกษตรอินทรีย์ และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ 
6.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ/พืชคลุมดิน 
7.  โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
8.  ฯลฯ 

 

  



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ปูองกัน ปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติด 

การสนับสนุน

ด้านกีฬา

นันทนาการ 

การส่งเสริม

สนับสนุน

การศึกษาใน

ระบบนอก

ระบบ 

การส่งเสริม

สนับสนุนด้าน

สาธารณะสุข 

การปูองกัน

ควบคุม

โรคติดต่อ 

การส่งเสริม

กีฬา

นันทนาการ

และการพัฒนา

กีฬาสู่ความเป็น

เลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและนอก 

สนับสนุนการปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

การส่งเสริมและ

เสริมสร้าง

สุขภาพแบบ

องค์รวมของ

ประชาชนให้

แข็งแรง 

การส่งเสริม

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

การสังคม

สงเคราะห์ 
ส่งเสริมสนับสนุน

ด้านวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี 

พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ 

การส่งเสริม  

การน า

หลักธรรม

ศาสนามาใช้ 

การพัฒนา

คุณธรรม

จริยธรรมและ

เสริมสร้างอนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีดีงาม 

การเสริมสร้าง

ความม่ันคงของ

ชีวิตและสังคม

ภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 
 
 
 

  



 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 
 1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 2.  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก  พิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอ่ืนๆ 
 3.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
 4.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บริการแก่ประชาชน 
 5.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
 6.  โครงการตลาดนัดสีเขียว 
 7.  โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เพ่ือการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

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

อาคารเรียน  ก่อสร้างถังเก็บน้ า  ติดตั้งเหล็กดัด  การจัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  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  คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
21.  โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
22.  โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
23.  โครงการรณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  การเฝูาระวังปูองกันยาเสพติดในพ้ืนที่ 
24.  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
25.  ฯลฯ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

1. ส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้ได้

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

2. การพัฒนา

และฟื้นฟู

แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ 

3. การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3. ยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้

มาตรฐาน 

1. การ

พัฒนาการ

จัดการช้าง 

4. ยกระดับการผลิต

สินค้าอุตสาหกรรม

เข้าสู่มาตรฐานสากล 

7. ส่งเสริมการค้า  

การลงทุน การตลาด

การท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์ 

5. พัฒนาฝีมือ

แรงงาน 

6. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านการค้า  
การลงทุน ท่องเที่ยว 

5. การ

ส่งเสริมธุรกิจ

การค้า การ

ลงทุน 

6. การ
ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าและ
บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

4. การ

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหม 

ผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

8. การ

ส่งเสริมและ

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้เกิด

นวัตกรรม 

9. การพัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
และการ
บริการ 

7. การเพิ่ม

ช่องทาง

การตลาดให้

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนและ

สินค้าเกษตร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

  

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน

กลุ่มอาชีพ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการ โครงการ โครงการ 



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเสรมิสร้างความมั่นคงชายแดน 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพชุมชนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน การ

ปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการ 

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 

การพัฒนาความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายภาค

ประชาชน 



 
 
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการประชาคมหมู่บ้าน  
 2.  โครงการ อบต.สัญจร 

3.  โครงการฝึกอบรม  อปพร., ชรบ. ฯลฯ 
4.  ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5.  โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  โครงการฝึกอบรมรณรงค์การปูองกันอุบัติภัย 
7.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อปพร., อสม., กลุ่มสตรี ฯลฯ 
8.  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  ของคณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน, คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ฯลฯ 
9.  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
10.  โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด 
11.  ฯลฯ 

  



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุง ฟื้นฟู บ ารุง
ทรัพยากรดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ปูองกันและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 

ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทน เพื่อความมั่นคง

ทางพลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สนับสนุน
ฟื้นฟู การปลูกปุา
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน
พื้นที่สาธารณะ 

การส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานใน
ทุกระดับ 

รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญทั้ง
ด้านการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน 

การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี 



 
 

 
 
 

 

 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 
 1.  โครงการปลูกปุา, ไม้ดอก, ไม้ประดับ ฯลฯ 
 2.  โครงการอนุรักษ์ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

3.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
4.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ฯลฯ 

  



 
 

แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดัสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาองค์กร 

โครงการ 

พัฒนาบุคลากร ดา้น

การค้า การลงทุน และ

การท่องเท่ียว 

การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

ระบบบริหารจัดการพัฒนา 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้และสถานที่

ปฏิบัติงาน 

โครงการ 



 
 

 
 
 

  



 
 

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

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

เหมาะสมต่อการใช้งาน 
6.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. 
7.  ฯลฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์  “โครงสร้างพ้ืนฐานสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย์ 
เกิดการบริหารที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็งและย้ังยืน” 

 

พันธกิจ 

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

2. พัฒนาด้าน

เกษตรอินทรีย ์

3. พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
สาธารณะสุข 
นันทนาการ 
สังคม สงเคราะห์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ 

4. พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5. พัฒนาด้านชุมชน

เข้มแข็ง 

6. พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาองค์กร 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
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 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

6. การบ ารุงรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดย

การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

การปรับปรุงภมูิทัศน์

ก่อสร้างพัฒนาและ

ปรับปรุงสวนสาธารณะ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

แม่น้ าล าคลอง จัดให้มี

ระบบการรกัษาความ

สะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยของ

บ้านเมอืง 

5. การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง โดย
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม โดยการ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชน 
การปูองกันภัยยา
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 

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านบริหาร

จัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

 

7. การพฒันาด้านการ

บริหารจัดการโดยการ

ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรพัฒนา

สถานที่และอุปกรณ์

ในการปฏิบัตริาชการ 

การสนับสนนุการ

ด าเนนิการตาม

นโยบายของรฐับาล

และยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านชุมชน

เข้มแข็ง 

 



 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3. ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ

และระบบประปาหมู่บา้น 

 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟาู

และสื่อสาร 

1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรกัษา

ถนนและจดัให้มีการวางท่อ 

 

2. พัฒนาระบบจราจร แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

5. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา

ที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน  

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

อินทรีย์และการแปรรูป สินค้าทางการเกษตร 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

2. ส่งเสริมพัฒนาด้าน

การสังคมสงเคราะห์ 

 

4. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬา จัดให้

มีการบ ารุงรักษาสนามกีฬา ฯลฯ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 5. ส่งเสรมิ พัฒนาด้านการอนรุักษ์ 

วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 

1. ส่งเสรมิพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 3. ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุา, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข 

การปูองกันโรคติดต่อ และยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 

 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ห่างไกลยาเสพติด, รณรงค์ปูองกันอุบัติภัย

ต่างๆ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 

 แนวทางการพัฒนา 

 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 259 89,900,000 259 89,900,000 259 89,900,000 777 269,700,000 
1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจราจร 5 315,000 5 315,000 5 315,000 15 945,000 
1.3 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน 92 26,450,000 92 26,450,000 92 26,450,000 276 79,350,000 
1.4 แนวทางการพัฒนา  ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร 9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 27 4,500,000 
1.5 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง 5 700,000 5 700,000 5 700,000 15 2,100,000 

รวม 370 118,865,000 370 118,865,000 370 118,865,000 1,110 356,595,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์
2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรยี ์ 12 700,000 12 700,000 12 700,000 36 2,100,000 

รวม 12 700,000 12 700,000 12 700,000 36 2,100,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         
3.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ 12 8,851,280 12 8,851,280 12 8,851,280 36 26,553,840 
3.2 แนวทางการพัฒนา  การสังเคราะห ์ 21 19,888,800 21 19,888,800 21 19,888,800 63 59,666,400 
3.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดา้นสาธารณสุข 25 1,412,000 25 1,412,000 25 1,412,000 75 4,236,000 
3.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ 14 8,075,000 14 8,075,000 14 8,075,000 42 24,225,000 
3.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม  ประเพณี ฯ 12 550,000 12 550,000 12 550,000 36 1,650,000 

รวม 84 38,777,080 84 38,777,080 84 38,777,080 252 116,331,240 



 
 

 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 21 1,440,000 21 1,440,000 21 1,440,000 63 4,320,000 
4.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 5 100,000 5 100,000 5 100,000 15 300,000 
4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว  1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 

รวม 27 2,540,000 27 2,540,000 27 2,540,000 81 7,620,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเขม้แข็ง 
5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วมของ 20 2,299,000 20 2,299,000 20 2,299,000 60 6,897,000 
ประชาชน  การปกครองท้องถิ่น         

รวม 20 2,299,000 20 2,299,000 20 2,299,000 60 6,897,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         
6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ 12 1490,000 12 1490,000 12 1490,000 36 4,470,000 
รวม 12 1490,000 12 1490,000 12 1490,000 36 4,470,000 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร         



 
 
7.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 
7.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบรหิารจดัการฯ 56 7,017,000 56 7,017,000 56 7,017,000 168 21,051,000 

รวม 58 7,417,000 58 7,417,000 58 7,417,000 174 22,251,000 
รวมท้ังสิ้น 525 172,088,080 525 172,088,080 525 172,088,080 1,575 516,264,240 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 
(หนองตระแสง-ตะวันตก  หมู ่18) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1000 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คศล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
3 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที ่1 

 
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 

ม. ยาวเฉลี่ย 600 ม. ความลาดเอยีง 1/1 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

4 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

5 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่1 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก  
หมู่ที่ 1 

 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีกในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า
ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 



 
 
7 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก  หมู่ที่ 1 

 
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 

ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. และลงหินคลุก 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่ 1 

 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

9 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลุกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 500 ม. ความลาดเอียง 1/1 และลง
หินลูกรังตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลุกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

10 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินลูกรังตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2      
หน้าบ้านนางตอน – บ้านทะนง 

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 



 
 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่2 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม.  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  2 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม.  ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

14 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.50 ยาวเฉลี่ย  600 ม. ความลาดเอียด 
1/1 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

15 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

16 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่2       
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

17 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก  
หมู่ที่  2 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ  อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 2       
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก คันหินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ  
อบต. 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  2 

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ  
อบต. 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

20 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันหินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ  
อบต. 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

21 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 
2 

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินลูกรัง  ตามแบบ  อบต.
ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

22 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  3 
       

 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ  
อบต. 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

23 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 (ทศิใต้
หมู่บ้าน)      
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่ 600 ม. ความลาดเอียง 1/1 ตาม
แบบ  อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 3 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ตามแบบ  อบต. 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

25 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

26 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย     
0.50 ยาวเฉลี่ย 600 ม. ความลาดเอียง 1/1   
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

27 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  3 
       

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ  อบต.

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

ก าหนด 

28 โครงการปรับปรุงคันห้วย  หมู่ที่  3 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

29 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก  
หมู่ที่ 3    
 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีกในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ  อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

30 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่  3 
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

31 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่  3 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

อบต.ก าหนด 

32 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 
3 

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง  0.50 ม. 
ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอียง 1/1 และ
ลงหินลูกรัง  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

33 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  
4 (ตะวันออกวัดสะยา) 
       

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ  อบต.
ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 



 
 
34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่4    

 
เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 

1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 
900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
ส่วนโยธา 

35 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่  4 
(คันห้วยทวี) 

 

เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

36 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  4 
(รอบเขาพนมสวาย) 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

37 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 4 
(หน้าปั้มคุ้มอ าปึล) 

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 4  เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม.ยาวเฉลี่ย
1,000 ม. ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 



 
 

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

40 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 4    
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

41 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  4  
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. สูง 
0.50ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

42 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่ 4 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

43 โครงการวางท่อระบายน้ า / ท่อบาก  หมู่ที่ 4  
 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก  ในพื้นที่ประสบปญัหา  ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

44 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก  หมู่ที่  4  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย1,000 ม. และลงหินคลุก  ตามแบบ  
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

45 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า / ร่องระบาย
น้ า  หมู่ที ่ 4 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 



 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่  4  เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

47 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4  
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. 
สูง 0.50 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. ความลาด
เอียง 1/1 และลงหินลูกรัง  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 (ซอย
นางนารี) 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 (ซอย
นางประสวด) 

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 (ซอย
นางหยอย) 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

51 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่ 5 (ท านบตา
เกิด) 
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย  4.00ม.  ยาวเฉลี่ย  
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

52 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 
(ซอยนาเสือกพัฒนา 3) 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง  
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

53 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
(บ่อตาเกิด)  

 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง  
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

54 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  5 
(มุ่งเจริญ-ล าห้วยสมอ) 
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง  
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

55 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  5 (บ้าน
นาเสือก-โรงโม่มุ่งเจริญ) 

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

90,000  90,000 90,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

56 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  5 (ศาลา
กลางหมู่บ้าน-โรงสีนายค าพุ) 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

90,000  90,000 90,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
57 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่ 5  

 
เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย  4.00ม.  ยาวเฉลี่ย  

1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 
100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่5 
(ตะวันตกหมู่บา้นและซอยยายวร) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

90,000  90,000 90,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5   
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่  
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

60 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่  5  เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย  
0.50 ยาวเฉลี่ย  600 ม. ความลาดเอียง 1/1  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

61 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  5 
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม.  ความลาดเอียง 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

62 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  5 
 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า / ท่อบากระบายน้ า /ท่อ
ผ่าซีก  ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

63 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก  หมู่ที่  5  
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  4.00ม.  ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินคลุก  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่5  

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า / ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า / ร่อง
ระบายน้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

65 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 5   
 

เพื่อการคมนาคมสะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
66 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่  

5  
เพื่อการคมนาคมสะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง  

0.50 ยาวเฉลี่ย  500 ม. ความลาดเอียง 1/1 
และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 (ทศิ
ตะวันออกประปา) 

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 (ทศิ
ตะวันออกโรงพยาบาลชุมชน) 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 (ซอย
บ้านนางวจีรพันธ์  เปล่งชัย)  
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 



 
 
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ซอยบ้าน

นางประนอม  วรดี  ทา้ยหมู่บ้าน – ทิศ
ตะวันออกประปา)  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 6  (ซอย
บ้านนางสาวอ้อม  เปล่งชัย)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 6  (ซอย
บ้านนายประสอน  กอบสุข)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 6  (รอบ
นอกหมู่บา้นด้านทิศเหนือ)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 6  (ซอย
คอกวัว)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 6  
(ถนน รพช.-บ้านสกร็อม  ต.เฉนียง)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
1,000 ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

90,000  90,000 90,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  



 
 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 (ทิศ
เหนือหมู่บ้านขา้งบ้านตาหนุ่ย)  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
1,000 ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 6   
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

78 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่  6     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. หนาเฉลี่ย  
0.50  ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง1/1 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

79 โครงการปรับปรุงคันห้วย  หมู่ที่  6     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

80 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  6     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

81 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก  
หมู่ที่  6     

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 



 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

82 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 6  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม.  และหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

83 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่ 6   

 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

84 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่  6     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

85 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนนดินลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ย  5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลุกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  7 
(ทิศตะวันตกบ้านตรม)     

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

87 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 7 
(โคกอะระ-หมู่ 8)     

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม.  ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

89 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่  7   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.50 ยาวเฉลี่ย 600ม. ความลาดเระบบ
ระบายน้ า/ร่องระบายน้ า  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

90 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  
7     

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

91 โครงการปรับปรุงคันห้วย  หมู่ที่ 7     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนนดินลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ย  5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนนดินลงหิน
ลุกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

92 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  7     

เพือ่ปูองกันไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
93 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่  7    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม.  ยาว

เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่7  

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

95 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง  หมู่ที่  7   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

ส่วนโยธา 

96 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่  
7     

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง
1/1 และลงหินลูกรัง  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
97 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่8 (ถนน

ประชาร่วมใจ-บ้านตรม)     
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. ยาวเฉลี่ย  

1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 
90,000  90,000 90,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
ส่วนโยธา 

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8     เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

99 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่  8    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย  5.00 ม.  หนาเฉลีย่ 
0.50 ยาวเฉลี่ย 600 ม. ความลาดเอียง 1/1
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

100 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 8  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม.ยาวเฉลี่ย 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

101 โครงการปรับปรุงคันห้วย  หมู่ที่  8   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
102 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 

หมู่ที่  8     
เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า

ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 
200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/

ท่อบาก/ทอ่ผ่า
ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

103 โครงการปรับปรุงคันห้วย  หมู่ที่ 8  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

104 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  8     

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

105 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่  8    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม.  
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 



 
 
106 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่ 

8  
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 

0.50 ม.ยาวเฉลี่ย 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 9 (ข้าง
โรงเรียนศรีไผท)   

 

เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  9 (คุม้ตระ
งอล ซอย 1)     

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

109 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 
(ตะวันตกบา้นหมอบานเย็น)  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย  5.00 ม. ยาวเฉลี่ย  
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  9     เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

111 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่ 9    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน  กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม.  ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 



 
 

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

112 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ยาวเฉลี่ย 600 ม. ความลาดเอียง 1/1 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

113 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  
9  

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม.ความลาดเอยีง 
1/1 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

114 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  9   

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

115 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก  หมู่ที่ 9   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

116 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  9     

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

117 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่  9    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

118 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 9  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

119 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 10 (โดน
โอก-โคกปรือ)  

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

120 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  10 (ทิศ
เหนือโรงเรียน-โคกกลาง)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (คุ้มโคก
กะเพอ)  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

122 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  10 
(สวายทาบ-บุฤาษี)    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

123 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 (สวาย
ทาบ-หมอกะเพอ)    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

124 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
10 (บุฤาษ-ีโคกสะอาด)  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

125 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 10   
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10 (รอบ
คันหนองน้ า)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล, ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

127 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่10   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

128 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่  10     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ยาวเฉลี่ย 600 ม. ความลาดเอียด 1/1 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
129 โครงการเสริมสร้างถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ที่ 

10     
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 

0.50 ม.ยาวเฉลี่ย 500 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

130 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่ 10   

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

131 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 10   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

132 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  10    

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 



 
 

น้ า 

133 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

134 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่  
10     

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีด 
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

135 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11     เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย
บ้านตาเก่ง)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 



 
 
137 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11   

 
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 

ยาวเฉลีย่ 600 ม.ความลาดเอียง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

138 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  
11    

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีด 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

139 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่11   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

140 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  11     

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

141 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 11     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่



 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

142 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่11   

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย
น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

143 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 11   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

144 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่  
11    

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีด 
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

145 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12   เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดเอียง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

146 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  12 (ซอย
ตาเชียร)    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

147 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่ 600 ม. ความลาดเอียง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

148 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
12   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีด 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

149 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่12   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

150 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  12    

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

151 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 12   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

152 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  12  

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

153 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 12     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 
 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

154 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 
12   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีด 
1/1 และลงหินลุกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

155 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13   
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ 13    เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม.  ยาวเฉลี่ย  
100 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล, ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

157 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลีย่ 0.50
ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

158 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่  
13  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

159 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่13     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 



 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

160 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่ 13   

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า
ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

161 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 13   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

162 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่ 13    

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย

น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

163 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลุกรัง หมู่ที่ 13   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลุกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลุกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
164 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่  

13  
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง  กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 

0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินลุกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

165 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 (ถนน
ปาลา-บ้านตรม)    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14   เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่  
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (ซอย 
ผช.ประทีป)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  14 (ซอย
ตาเสง่ียม)    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

ก าหนด 

169 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่14   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

170 โครงการเสริมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่  14 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14     เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

172 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 14   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง 1/1 ตาม

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

แบบ อบต.ก าหนด 

173 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
14    

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

174 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  14     

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

175 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 14   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

176 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  14 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

177 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 14     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลุกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  



 
 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

178 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 14   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.สูง  
0.50 ม. ความลาดเอียง 1/1 และลงหิน
ลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 (ซอยพูน
สุข)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  15 (ซอย
ชื่นใจ)     

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย  4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

181 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15   เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

182 โครงการถนน คสล. หมู่ที่  15 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่  
100 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

183 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่15     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 



 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

184 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 15   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

185 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
15    

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

186 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่  15  

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า

ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

187 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 15   เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

188 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่  15 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย
น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

189 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 15     เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

190 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 
15   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (คุมจบก 
บ้านนางสุมล-บ้านนางพงษ์)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

192 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  16 (คุ้มโคก
สะแง)  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอยไฟ
ไหม้)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอย
บ้านนายสนู)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ ส่วนโยธา 



 
 

บ้านนางสนอน)   100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

196 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอย
บ้านนางประไพ)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

198 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  
16 (หลังปูอมต ารวจ-โคกสะแง)  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

199 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16 (ซอยบ้านนางไลย-์บ้านนายทนงศักดิ์)   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
200 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 

16 (ม.16-ม.8)   
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 

0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

201 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16  (โคกเบง) 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

202 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16 (ข้างร้านปะยาง)   

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

203 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  
16 (บ้านนางส าอาง-กะน็อบ)  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

204 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16 (บ้านนางพง-รั้วก าแพงย่งล้ง)   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

205 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 16 (โคกสะ
แง)   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50  
ยาวเฉลีย่  600 ม. ความลาดเอยีง 1/1  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

 



 
 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  (บ้าน
นางทองม้วน-บ้านนายจวง) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

207 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
16 (บ้านนางปอด-โคกปันรัว)   

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่  500 ม. ความลาดเอียง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ซอย
เจริญสุข) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ถนน
รื่นรมย์พัฒนา) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

210 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ซอยอยู่
เย็น)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

211 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่ 17 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ ส่วนโยธา 



 
 

(ถนนโสนกาบเจ็น) 1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

 
 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

212 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่17  
(รอบหนองไทรทาบ) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

213 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 (ถนน
ไทรงาม)   

 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

214 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ซอยสุข
สวัสดิ์) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ถนน
ประชาสามัคคี) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ถนนสุข
สบาย)   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 (ซอย
ทรัพย์เพิ่มพูน) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

ก าหนด 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

218 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่17  (ซอย
ตาเน็ม) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

219 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18   
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

220 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

221 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 18  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่ 600 ม. ความลาดเอียง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

222 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่18    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

223 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
18 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

224 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก  
หมู่ที่ 18 

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต. 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า
ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

225 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก หมูท่ี่ 18   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

226 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า  หมู่ที ่18 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบาย
น้ า/ร่องระบาย
น้ า 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

227 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง หมู่ที่ 18  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

228 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 
18    

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 (ซอย เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ ส่วนโยธา 



 
 

ยายเกม) 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

230 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่19 เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

900,000  900,000 900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

231 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 (ซอย
ยายสุเวยีด)   

 

เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนน คสล. กวา้งเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลีย่ 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000  100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

232 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 19 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดิน กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ยาวเฉลีย่ 600 ม. ความลาดเอียง 1/1 ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

233 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 
19  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
234 โครงการปรับปรุงคันห้วย หมู่ที ่19    เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,000 

ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 
100,000  100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
ส่วนโยธา 

235 โครงการวางท่อระบายน้ า/ทอ่บาก/ท่อผ่าซีก 
หมู่ที่ 19  

เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า/ทอ่บากระบายน้ า/ทอ่ผ่า
ซีก ในพื้นที่ประสบปัญหา ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000  200,000 200,000 ท่อระบายน้ า/
ท่อบาก/ทอ่ผ่า
ซีก 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนโยธา 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดให้มีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

236 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก  หมู่ที่ 19 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินคลุก ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

237 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย
น้ า หมู่ที่ 19  

 

เพื่อปูองกันน้ าทว่มขัง ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 ระบบระบายน้ า/
ร่องระบายน้ า 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

238 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลุกรัง  หมู่ที่ 
19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก คันดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. และลงหินลูกรัง ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

150,000  150,000 150,000 คันห้วยลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

239 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ 
19  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ถนนดินลงหินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูง 
0.50 ม. ยาวเฉลีย่ 500 ม. ความลาดเอยีง 
1/1 และลงหินลูกรัง ตามแบบ อบต. 

150,000  150,000 150,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

240 โครงการซ่อมแซมคันล าห้วย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ซ่อมแซมท่อระบายน้ าตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

241 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า  เพื่อปูองกันไม่ให้น้ าท่วมขัง ซ่อมแซมท่อระบายน้ าตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 



 
 
242 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า/รอ่งระบาย

น้ า ภายในหมู ่1-19 
เพื่อปูองกันน้ าทว่ม/น้ าทว่ม
ขัง 

ระบบระบายน้ า/ร่องระบายน้ า ภายในหมู่ 
1-19 (ตามแบบ อบต.) 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดใหม้ีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

243 โครงการซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก/ลูกรัง 
ภายใน ม.1 ถึง ม.19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนนดิน/หินคลุก/ลูกรัง ที่มีสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา,ไม่
ช ารุดทรุดโทรม 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา 

244 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน ม.1 ถึง 
ม.19  

 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนนลาดยาง กวา้ง 6.00 ม. รวมไหล่
ทางยาวเฉลีย่ 1,000 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา 

245 โครงการขยายเขตถนน ภายใน ม. 1 ถึง ม. 19 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบแปลน 
อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา 

246 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน หมูท่ี่ 1-
19  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 6.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ตามแบบ 
อบต. 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา 

247 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกั้นถนน หมู่ 1-19    เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ราวเหล็กกั้นถนน ตามแบบ อบต. 200,000  200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 



 
 
248 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (ละหุ่ง-

บ้านทะลอก ต.สวาย)  
เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว

เฉลี่ย 1,000 ม. ตาม อบต.ก าหนด 
3,000,000 
(อุดหนุน) 

 3,000,000 
(อุดหนุน) 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

ส่วนโยธา 

249 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 
(ตรม-หนองกระทม) 

เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ตาม อบต.ก าหนด 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

 3,000,000 
(อุดหนุน) 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  และจัดใหม้ีการวางท่อ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

250 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่17 
(ไทรทาบ-สวายกอง) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยาง กวา้งเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

 3,000,000 
(อุดหนุน) 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 

251 โครงการเสริมสร้างถนนดิน ภายในหมู่ 1-19   
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนนดิน ภายในหมู่บา้น ตามแบบ อบต. 2,000,000  2,000,000 2,000,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

252 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  ภายใน
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

253 โครงการปรับปรุงคันห้วย ภายใน หมู่ที่ 1-19  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

คันห้วย/คันดิน ภายในหมูบ่้าน ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

1,900,000  1,900,000 1,900,000 คันห้วย/คัน
ดิน 

ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 
254 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินลุกรัง ภายใน

หมู่ 1-19    
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนนดินลงหินลูกรัง ภายในหมูบ่้าน  ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

255 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู ่1-19  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ อบต. 2,000,000  2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

256 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน หมู่ 1-
19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
อบต. 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

257 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินลูกรัง ภายใน 
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

คันห้วย/คันดินลงหินลุกรัง ภายในหมู่บา้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 คันห้วย/คัน
ดิน ลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

258 โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 1-19 เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

ถนนดินยกระดับ ภายในหมู่บา้น ตามแบบ 
อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

259 โครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุก ภายใน 
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

คันห้วย/คันดินลงหินคลุก ภายในหมู่บา้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 คันห้วย/คัน
ดิน ลงหินคลุก 

ประชาชนผู้ได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

ส่วนโยธา 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจราจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือปูายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร 

เพื่อปูองปราบในการลด
อุบัติเหตุ และอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ปูายสัญญาณจราจร/ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมาย สัญญาณจราจรต่างๆ ฯลฯ
ตามแบบ อบต. 

30,000  30,000 30,000 ปูายสัญญาณ/
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 

ส่วนโยธา 



 
 

2 โครงการงานประชาสัมพันธ์ดา้นจราจร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ได้ตระหนักถึงโทษ
และผลของอุบัติเหต ุ

จัดการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การติด
ประกาศและรณรงค์เสียงตามสาย 

15,000  15,000 15,000 จ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนา 

ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

ส่วนโยธา 

3 โครงการอบรมและพัฒนาดา้นจราจร เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
วิธีการใช้รถและกฎจราจร
ต่างๆอย่างถูกตอ้ง 

จัดอบรมให้ประชาชนในต าบลนาบวั ทั้ง 
19 หมู่ ให้ทราบถึงวธิีการใช้รถและถนน 

20,000  20,000 20,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด สภ.

สวาย 
4 โครงการจัดท าปูายชื่อถนน/ชื่อซอยภายใน

ต าบลนาบัว 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
พัฒนา การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ 

ปูายชื่อถนน/ชื่อซอย/ปาูยคุ้มต่างๆ ฯลฯ 
ภายในต าบลนับ ตามแบบ อบต. 

20,000  20,000 20,000 จ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

5 โครงการจัดท าปูายชื่อสถานที่ตา่งๆภายใน
ต าบลนาบัว  

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
พัฒนา การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ 

ปูายชื่อ อบต.,โรงเรียน ,อนามัย,แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ ภายในต าบลนาบวั ตาม
แบบ อบต. 

50,000  50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการขุดสระน้ า หมู่ที ่1 (ศาลา อบต.
หลังเก่า) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

สระน้ า ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

2 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/วาง
ท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองตระแสง 
ภายใน หมู่ 1 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

4 โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ 1 
(สระน้ าสาธารณะข้าง ร.ร.บ้านนาบวั) 

เพื่อปูองกันสัตว์ลงในสระน้ า/
เพื่อปูองกันอุบัติเหต ุ

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ าสาธารณะ 
ภายในหมูบ่้าน (ตามแบบ อบต.) 

100,000  100,000 100,000 รั้วรอบหนองน้ า ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินและมีน้ าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 

5 โครงการจัดท าปูายชื่อสถานที่ตา่งๆภายใน
ต าบลนาบัว  

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้านได้รับน้ าสะอาด
ในการบริโภค  

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

6 โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ 1 
(สระน้ าตาโอะ๊) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ าขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 2 (คุ้มโคกกระดาน) 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ (ตามแบบ 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 



 
 

อบต.) 

8 โครงการขุดบ่อบาดาลภายใน หมู ่2 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

บ่อบาดาล ภายในหมู ่2 ตามแบบ
มาตรฐาน กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

150,000  150,000 150,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 2 (โคกกะนงั-
กระยูง) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

150,000  150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

10 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า หมู่ 2 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ าภายในหมู่ 1-19 ขนาด 1.80 ม. 
สูง 5.00 ม. (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

11 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 2 
(หนองตายอง) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000  150,000 150,000 ถังเก็บน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

12 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 2 
(ฮาจตะแบง) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ าขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

13 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 3  เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/วาง
ท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.)  

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 



 
 

ได้รับประโยชน ์

14 โครงการขุดลอกคลองน้ าคุ้มประเปราะ เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกคลอง ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

15 โครงการคลองส่งน้ า คสล./ท่อส่งน้ า/
ทางเดินน้ า ภายใน หมู ่3 

เพื่อผันน้ าให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรและปศุสัตว ์

คลองส่งน้ า คสล./ท่อส่งน้ า/ทางเดินน้ า 
ขนาดกวา้ง 2 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 
ม. (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค 

ส่วนโยธา 

16 โครงการซ่อมแซมคันท านบ หมู่ 3 เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้านได้มี
น้ าไว้อุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมคันท านบ ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค 

ส่วนโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างคลองบากส่งน้ า หมู ่4 เพื่อผันน้ าให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรและปศุสัตว ์

คลองบากส่งน้ า ตามแบบ อบต. 200,000  200,000 200,000 คลองส่งน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค 

ส่วนโยธา 

18 โครงการก่อสร้างถังพักน้ าและวางท่อส่งน้ า 
หมู่ 4 

เพื่อผันน้ าให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรและปศุสัตว ์

ถังพักน้ าและทอ่ส่งน้ า ตามแบบ อบต. 200,000  200,000 200,000 ถังพักน้ า/ท่อส่ง
น้ า 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค 

ส่วนโยธา 

19 โครงการขุดลอกหนองเนี้ยตา หมู่ 4 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองเนี้ยตา ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 



 
 
20 โครงการขุดลอกล าหว้ยทิศตะวันออก หมู่ 4 

 
เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

21 โครงการขุดลอกอ่างซับฉลีก หมู่ 4  เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกอ่างซับฉลีก ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

22 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 5 (ล าหว้ย
สมอ) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

23 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 5  เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

24 โครงการวางท่อส่งน้ า หมู ่5 เพื่อผันน้ าให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรและปศุสัตว ์

วางท่อส่งน้ า ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 5 (หนองปะ
เดา) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม

150,000  150,000 150,000 คลองส่งน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 



 
 

แบบ อบต.) 

26 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 5 (หนอง
ปริง) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

27 โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ 5 (สระใหม)่ เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกสระน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

28 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

29 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 6 (หนองตะ
ตึงไถง)  

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

30 โครงการขุดลอกล าหว้ยภายในหมู่บ้าน หมู่ 
6 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

31 โครงการขุดบ่อบาดาลภายใน หมู ่7 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

บ่อบาดาล ภายในหมู ่2 ตามแบบ
มาตรฐาน กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

100,000  100,000 100,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

32 โครงการขุดสระน้ า หมู่ที ่7 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

สระน้ า ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  



 
 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

33 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ 7 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

งานซ่อมแซมตามสภาพของฝายน้ าล้น 
ตามแบบ อบต. 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

34 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 8 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

35 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 8 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

36 โครงการขุดสระน้ า หมู ่8 
 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

สระน้ า ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 สระน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

37 โครงการขุดลอกล าหว้ยภายในหมู่บ้าน หมู่ 
8  

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้างแ,ญ 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

38 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

39 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาหมู่บา้น 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

41 โครงการขุดลอกหนองน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 10 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนองน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลีย่ 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

42 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาหมู่บา้น 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

43 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 12 
 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/วาง
ท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

44 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 12  

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

45 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 12 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 



 
 
46 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 12 (ท านบตา

รื่น) 
เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

47 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 12 (ดา้นลา่ง
ท านบตารื่น) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

48 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 12 (ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้น) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

49 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 13 เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/วาง
ท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

50 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 13 
 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

51 โครงการขุดลอกหนองน้ า หมู่ 13 (โคกทม-
โคกกรวด)  

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 



 
 
52 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 13 (หนองบึง) เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน

การเกษตรในฤดูขาดน้ า 
ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน

ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

53 โครงการขุดลอกหนอง หมู่ 13 (หนองปุา
ช้า) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

54 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาหมู่บา้น 
หมู่ 13 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

55 โครงการขุดลอกหนอง หมู่ 16 (หนอง
ตะคร้อ) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกหนอง ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

56 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น 
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

57 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 16 (ตรงข้าม
หนองตะคร้อ-ล าห้วย ม.8) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. ตามแบบ 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 



 
 

อบต. ได้รับประโยชน ์

58 โครงการขุดลอกหนอง หมู่ 16 (หนองขี้
เหล้า) 
 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

59 โครงการขยายเขตปะปา หมู ่16  เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/วาง
ท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

60 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 16 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

61 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาหมู่บา้น 
หมู่ 17 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพิ่มแรงดัน/เครื่องกรอง
น้ า/ย้ายที่ตั้งระบบประปา ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ าบ้านโสน
ภายในหมู ่17 

เพื่อปูองกันสัตว์ลงในสระน้ า/
เพื่อปูองกันอุบัติเหต ุ

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ าสาธารณะ 100,000  100,000 100,000 รั้วรอบหนองน้ า ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินและมีน้ าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 



 
 
63 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู ่17 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน

การเกษตรในฤดูขาดน้ า 
ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

64 โครงการฝายน้ าล้น หมู่ 17 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

65 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า หมู่ 17 เพื่อให้ประชากรมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 เครื่องสูบน้ า ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

66 โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ า ภายใน หมู ่17  เพื่อผลิตน้ าสะอาดในการ
บริโภค 

โรงกลั่นน้ า ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 โรงกลั่นน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

67 โครงการขุดลอกล าหว้ย หมู่ 18 (ล าห้วย
สระบัว) 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ขุดลอกล าหว้ย ตามแบบท อบต. 150,000  150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

68 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ 18 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 150,000  150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

69 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ 18 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ปรับปรุงฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่



 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

70 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น
หมู่ 18 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพิ่ม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ า/ย้ายที่ตั้งระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

71 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า ภายใน หมู่ 1-
19 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ปรับปรุงแหล่งน้ า ตามแบบ อบต. 200,000  200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

72 โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ า/ซ้ือเครื่องสูบน้ า เพื่อให้ประชากรมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

จัดตั้งสถานีสูบน้ า/จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
ตามแบบ อบต. 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

73 โครงการฝายน้ าล้นภายใน หมู่ 1-19 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

ฝายน้ าล้น ตามแบบ อบต. 500,000  500,000 500,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

74 โครงการขุดลอกหนองน้ า/ล าห้วย/ฝาย
ภายใน หมู่ 1-19  

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

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

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

75 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า ภายในหมู่ 1-
19 

เพื่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าหลัก
ไปสู่แปลงท าการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ า ภายในหมู่ 1- 19 
ขนาดกวา้ง 2 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 
0.50 ม.  (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

76 โครงการขยายเขตประปาผวิดิน ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1-19 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่ 1- 19 
ท่อพีวีซี     2” จ านวน 250 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.)ป 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

77 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ประปาหมู่บา้น 
หมู่ 1-19 

เพื่อให้ประชากรในหมูบ่้าน
ได้รับน้ าสะอาดในการบริโภค 

ผลิตน้ าประปาให้กบัหมู่บา้น/ปรับปรุง
เพิ่มแรงดัน เครื่องกรอง (ตามแบบ 
อบต. 

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

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 



 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาตแิละประปาหมูบ่้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

78 โครงการคลองส่งน้ า คสล./ท่อส่งน้ า/
ทางเดินน้ า ภายในหมู่บ้าน หมู ่1-19 

เพื่อผันน้ าให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรและปศุสัตว ์

คลองส่งน้ า คสล./ท่อส่งน้ า/ทางเดินน้ า 
ภายในหมู ่1-19 ขนาดกวา้ง 2 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค 

ส่วนโยธา 

79 โครงการวางท่อส่งน้ าภายใน หมู่ 1-19 เพื่อส่งน้ าจากแหล่งน้ าหลัก
ไปสู่แปลงท าการเกษตร 

ท่อส่งน้ า พีวีซี ภายในหมู่ 1-19 ขนาด         
    2” จ านวน 250 ท่อน (ตามแบบ 
อบต.)  

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

80 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าภายในหมู ่1-19 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ าภายในหมู่ 1-19 ขนาด    
1.80 ม. สูง 5.00 ม. (ตามแบบ อบต.) 

200,000  200,000 200,000 ถังเก็บน้ า ประชาชนมีสะอาดน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

81 โครงการขุดบ่อบาดาลภายใน หมู ่1-19  เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

บ่อบาดาล ภายในหมู ่1-19 ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1,900,000  1,900,000 1,900,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

82 โครงการเสริมคันหนองน้ า ภายในหมู่ 1-19 เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ า 

เสริมคันหนองน้ าภายในหมู ่1-19 (ตาม
แบบ อบต.) 

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

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคในยามขาดแคลนน้ า 

ส่วนโยธา 

83 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ าสาธารณะ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 1-19 

เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
และสัตว์ลงในสระน้ า 

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ า
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ 
อบต.) 

1.000,000  1.000,000 1.000,000 รั้วรอบสระน้ า ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินและมีน้ าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

84 โครงการขุดลอกคลองรอบปุา หมู่ 1-19 เพื่อสร้างแนวเขตปุาชุมชนและ
ปูองกันการบกุรุก 

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

100,000  100,000 100,000 คลองรอบปุา ปุามีความสมบูรณ์ ระบบนิเวศฯดี
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

85 โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงสระน้ า
สาธารณะ ภายในหมู่ 1-19 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ในการอุปโภค บริโภค 

บันไดขึ้น-ลง กว้าง 1.50 ม. ยาวตาม
ความลาดเอียง ภายในหมู่ 1 (ตามแบบ 
อบต.นาบัว) 

100,000  100,000 100,000 บันไดขึ้น-ลง ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภยัในการมาใช้แหล่งน้ า 

ส่วนโยธา 

 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

9 โครงการติดต้ังโคมไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและบริการอย่างทั่วถึง 

โคมไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

500,000  500,000 500,000 โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมศาลาที่พักรมิทาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  เพื่อเป็นที่พักผ่อนของ
ประชาชนหลบแดด  หลบฝน 
ฯลฯ 

ศาลาที่พักริมทาง ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 ศาลาที่พัก ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากการมี
ศาลาที่พัก  เช่น เป็นที่พกั หลบ
แดด  หลบฝน ฯลฯ 

ส่วนโยธา 

2 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมศาลา
ที่พักริมทาง/ศาลาประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาที่พักริมทาง/ศาลาประจ าหมู่บ้าน/
อาคารเอนกประสงค์ ในต าบลนาบัว ทั้ง 
19 หมู่บ้าน 

100,000  100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากการมี
ศาลาที่พัก/ศาลาประจ าหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

3 โครงการก่อสร้างศาลาประจ าหมู่บา้น/
อาคารเอนกประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาประจ าหมูบ่้าน/อาคาร
เอนกประสงค์ ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

300,000  300,000 300,000 ศาลาประจ า
หมู่บ้าน
อาคาร
เอนกประสงค์ 

หมู่บ้าน/ชุมชน มีที่ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน 

ส่วนโยธา 

4 โครงการปรับปรุงศาลา/อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ปรับปรุงศาลา/อาคารเอนกประสงค์ 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

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

ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

ส่วนโยธา 



 
 

ได้รับ
ประโยชน ์

5 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลา/อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ปรับปรุงศาลา/อาคารเอนกประสงค์ 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 รั้วรอบศาลา/
อาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอนิทรีย์ 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกลุม่อาชีพเกษตรอินทรีย์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ฟื้นฟูดิน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
ต าบลที่ท าเกษตรอินทรีย ์

ปรับปรุง/ฟื้นฟูดินให้มีสภาพสมบูรณ์
เหมาะแกก่ารเพาะปลูก ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 จ านวนพื้นที่ที่
ได้รับการปรับปรุง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

2 โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย ์ เพื่อให้มีความรู้ทางด้านเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

1. จัดอบรมให้แก่ราษฎรจ านวน 19 
หมู่บ้าน 
2. จัดซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยหมกัและน้ า
หมักชีวภาพใหก้ับกลุ่มเกษตรกร 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

เกษตรกรเข้าใจกระบวนการเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ขา้ว/ปรับปรุง
เมล็ดพันธ์พืช 

เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
ในการปลุกข้าวและพืชต่างๆ

จัดซื้อเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลแิละเมล็ด
พันธุ์พืชต่างๆใหก้ับเกษตรกรต าบลนา

100,000  100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กบักลุ่ม
เกษตรกร 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

เพื่อเก็บไว้เป็นพันธุ์ตอ่ไป บัว จ านวน 19 หมู่บา้น ส่งเสริม 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ด้านการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้าน
การเกษตร เช่นรถไถ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 
เครื่องสูบน้ า ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

100,000  100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีเครื่องมือเครื่องใช้ด้าน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 

จัดหาพันธ์พืชเศรษฐกิจ เช่น เมล็ดถั่ว
แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000  20,000 20,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีรายได้เพิ่มจากการ
ประกอบอาชีพเสริม 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

จัดซื้อเมล็ดพันธ์ถั่วปากอา้ ถัว่เขียว ฯลฯ 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

20,000  20,000 20,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์
เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในต าบล 20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

เกษตรกรเข้าใจกระบวนการจัดท า
ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอนิทรีย์ 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกลุม่อาชีพเกษตรอินทรีย์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูดิน ไม่
ท าลายหนา้ดิน 

จัดรณรงค์การไถกลบตอซังให้กับ
เกษตรกรภายในต าบล 

20,000  20,000 20,000 จ านวนพื้นที่ที่
ได้รับการปรับปรุง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

ดินมีคุณภาพดีขึ้น 

9 โครงการส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุย๋
ชีวภาพ 

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
ต าบลที่ท าเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุย๋ชีวภาพ 
ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลอิินทรีย์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
ต าบลปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย ์

ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น จัดอบรม จัดหาเมล้ด
พันธุ์ ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการอบรม รณรงค์การด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้การด าเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

50,000  50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้น า ประชาชน ได้รับความรู้การ
ด าเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
ต าบลที่ท าเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตาม
แบบ อบต. 

50,000  50,000 50,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
หมายเหตุ  กรณีแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558-2560) 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 



 
 

3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลนาบัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมกับความต้องการและ
การใช้งาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบล/ห้องน้ า/โรงเรียนสนามเด็กเล่น 
ให้เหมาะกับการใช้งาน และประโยชน์
ส่วนรวมตามแบบแปลน อบต.  

100,000  100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กได้รับประโยชน์จากการมี
สถานที่ใช้สอยและจัดกิจกรรม
ต่างๆเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบลนาบวั 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ศพด.ให้เกิดความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด. ภายใน
ต าบลให้เกิดความสวยงามและเหมาะตอ่
การใช้ประโยชน์ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมบริเวณ ศพด.มีความ
สวยงามเพิ่มมากขึ้นเป็นการดึงดูด
ให้เด็กเกิดความสนใจในการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

3 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติและสนับสนุนงาน
วันเด็กของโรงเรียนในเขต
บริการ อบต. 

สนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน 
ของขวัญหรือทุนการศึกษาให้แก่เด็กของ
โรงเรียนต่างๆในเขตบริการของ อบต. 

21,600  21,600 21,600 จ านวนเด็กที่ร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีขวัญและก าลังใจในการศึกษา
เล่าเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ
ของเด็ก 

จัดซ้ือครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น เช่น ชิงช้า 
ม้าหมุน โลกหมุน มา้กระดก ฯลฯ ใหก้บั 
ศพด.ในเขตบริการของ อบต. 

60,000  60,000 60,000 ครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น 

เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
และสุขภาพแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอปุกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ ศพด. ในเขต
บริการ ของ อบต. 

100,000  100,000 100,000 สื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กมีพัฒนาการและทักษะในการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วนและถูกหลัก
โภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

4,853,600 
อุดหนุน 

 4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงมีพัฒนาการที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.22  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วนและถูกหลัก
โภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

2,096,080 
อุดหนุน 

 2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงมีพัฒนาการที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลนาบัว 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้แก ่ศพด. 
ภายในต าบลแห่งละ 3 เครื่อง 

100,000  100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กมีขวัญก าลังใจเพิ่มมากขึ้นมี
สมาธิในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมเพื่อให้มีอาคารเรียน
ที่ใช้ประโยชน์สูงสุด 

ปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

100,000  100,000 100,000 จ านวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

มีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
สวยงามพร้อมใช้งานสามารถสร้าง
บรรยากาศพนกังานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
เล็กให้มีความพร้อมกอ่นวยั
เรียน 

อาคารขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 16 ม. 
พร้อมรั้วและเสาธงตามแบบแปลน 
อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ศพด. เด็กเล็กก่อนวยัเรียนมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนโยธา 

11 โครงการอุดหนุนสนับสนุนโรงเรียน/ศพด.
ในเขตบริการของ อบต. 

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนส่งเสริม
งานด้านวิชาการ นันทนาการ 
ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจยัด้านการศึกษา 
ด้านงานวิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

120,000  120,000 120,000 จ านวน ศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้าน
ต่างๆเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กเรียนดแีต่
ยากจน ได้มีขวัญก าลังใจใน
การเรียนต่อ 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน 
ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ อบต. 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเด็กที่ได้รับ เด็กมีขวัญและก าลังใจในการศึกษา
เล่าเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาว เพื่อสงเคราะห์เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดซื้อผ้าห่มเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ฯลฯ จ านวน 
19 หมู่บ้าน 

200,000  200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
ดูแลและมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์/ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการทุพพล
ภาพในต าบลให้มีชวีิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ใหแ้ก่ผู้
พิการ/ผู้ด้อยดอกาส/ผู้ปวุยเอดส์/ผู้
ยากไร้ ฯลฯ ที่ได้รับการจดทะเบียน 

300,000  300,000 300,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้พิการทุพพลภาพได้รับการดูแล
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (เบี้ยผู้สูงอายุ) เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ใหก้ับ
ผู้สูงอายุในต าบล 

16,276,800 
อุดหนุน 

 16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากสังคม
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ (เบี้ยผู้พกิาร) เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ใหก้ับ
ผู้สูงอายุในต าบล 

1,662,000 
อุดหนุน 

 1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากสังคม
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดทะเบียนผู้พิการ เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการทุพพล
ภาพในต าบลให้มีชวีิตที่ดีขึ้น 

จัดจดทะเบียนคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากสังคม
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

6 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและ
ครอบครัวของผู้ประสบภัย 

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและ
ผู้ประสบภัยตา่งๆตามความเหมาะสม 

100,000  100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยสามารถพลกิฟื้นและมี
โอกาสในการด ารงชีพเช่นปกติได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อช่วยเหลือผู้ทีจ่ดทะเบียนไว้
โครงการ (ส.ย.) 

ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของผู้ที่จด
ทะเบียนไว้ตามโครงการ (ส.ย.)ต่างๆ 
ของต าบล 

200,000  200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
และมัคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

8 โครงการสงเคราะห์สมาชิก อปพร. เพื่อสงเคราะห์สมาชิก อปพร. 
ที่ประสบภัยจากการเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกบั อบต. 

สงเคราะห์อุปกรณ์การแพทย์และค่า
รักษาพยาบาลตามความเหมาะสม 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

สมาชิก อปพร. มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ปราศจากโรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

จัดสวัสดิการด้านพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการปูองกันเสริมสร้าง
รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ โรคระบาด 
ฯลฯ 

200,000  200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ประชากรมีสุขภาพที่ดีปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 สนับสนุนการท าอาชีพของผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่ม 

สนับสนุนงบประมาณในการอบรม/
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของ

100,000  100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

12 โครงการตรวจสุขภาพคนพิการ เพื่อปูองกันการเกิดความพกิาร
ซ้ าซ้อน/เพื่อให้คนพิการได้รับ
การรักษาอยา่งทันท่วงที 

จัดโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ปีละ 
1 คร้ัง โดยการประสานสถานีอนามัย
ภายในต าบลเพื่อด าเนินการตรวจ
สุขภาพคนพกิาร 

50,000  50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับการ
ตรวจ 

ผูพ้ิการ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการแก่
คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการได้รับความ
สะดวกสบายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

สนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์/เครื่อง
ชายเหลือความพิการของคนพิการ 

50,000  50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ 

คนพิการมีการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและสามารถชว่ยเหลือ
ตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการอาสาสมัครดูแลคนพิการ (อพมก.) เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแล
ฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นต่างๆ 

จัดอบรมเสริมความรู้/สนับสนุน/
อุดหนุน ปัจจัยต่างๆแก่อาสาสมัคร 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

จ านวนผู้ได้รับการ
สนับสนุน 

คนพิการมีการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

15 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ  

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆแก่คนพิการ 

อาคาร คสล. ตามแบบ อบต. 200,000  200,000 200,000 อาคาร คสล. คนพิการมีการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาแก่ผูพ้ิการที่ต้องการ
เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

50,000  50,000 50,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

คนพิการได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
มีความรู้ สามารถประกอบอาชพีได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

17 โครงการงานวันคนพิการ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้
พิการและสร้างสุขภาพจิตที่ดี 

จัดงานวันผู้พิการขึ้นประจ าทุกป ีปีละ 1 
ครั้ง 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ผู้พิการมีขวญัและก าลังใจ 
สุขภาพจิตดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้
พิการและสร้างสุขภาพจิตที่ดี 

จัดเวทีพบปะหรือลงพื้นที่เยี่ยมคนพกิาร
เพื่อให้ก าลังใจ ปีละ 1 คร้ัง 

20,000  20,000 20,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้พิการมีขวญัและก าลังใจ 
สุขภาพจิตดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการสร้างห้องน้ า/ทางลาดส าหรับคน
พิการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ 

ทางลาด/ห้องน้ า ส าหรับผู้พิการ ตาม
แบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ห้องน้ า/ทางลาด ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านสิทธิคน
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสวัสดิการและสิทธิ
ของตน 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ ปี
ละ 1 คร้ัง 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
การอบรม 

ผู้พิการได้รับรู้สวัสดิการและสิทธิ
ของตนเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

21 โครงการสนับสนุนกองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจต าบลนาบวั 

เพื่อให้กลุ่มกองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจมีศักยภาพ 
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สนับสนุนวัสดุ/ปัจจยั ฯลฯ แก่กองทุน/
สมาคมฌาปนกิจต าบลนาบวั 

100,000  100,000 100,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

กองทุน/สมาคมฌาปนกจิต าบลนา
บัวมีศักยภาพประสิทธภิาพในการ
บริหารงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนบัสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

1. เพื่อลดอัตราการปวุยโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

วางทรายอะเบท ทุก 3 เดือน/พ่น
สารเคมี เมื่อการระบายของโรคในพื้นที่
ข้างเคียงระยะ 3 กิโลเมตร 

40,000  40,000 40,000 อาคาร คสล. มีอัตราผู้ปุวยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

2 โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคฉี่หนู 

1. ลดอัตราการปุวยโรคฉี่หน ู
2. ประชากรรู้ถึงวิธปีูองกันและพิษภยัของ
โรคฉี่หนู 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
ปีละ 1 คร้ัง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สายและสื่อตา่งๆและจัดหาอุปกรณ์
ปูองกันต่างๆ 

20,000  20,000 20,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ลดจ านวนผู้ปวุยโรคฉี่หนแูละ
ประชากรรู้ถึงวิธปีูองกันโรค 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอบรม/รณรงค์เพื่อ
ปูองกันยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงพาภัยยาเสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝูาระวังแก่
กลุ่มเปูาหมายหมู่บา้น ชุมชน จ านวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีการ
สร้างกระแสสังคมในการ
ต่อต้านที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 
สภ.สวาย 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส ์

เพื่อให้ประชาชนสามารถปูองกันตนเองให้
พ้นจากโรคเอดส์และเอื้ออาทรต่อผูปุ้วยโรค
เอดส ์

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 100 คน/ครั้ง 

20,000  20,000 20,000 จ านวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจสร้าง
จิตส านึกที่ดี ไม่น าพาตนเอง
และบุคคลใกล้ชิดไปเสี่ยงต่อ
การติดโรค 

ส านักงานปลัด 



 
 

5 โครงการเร่งรัดปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคให้แก่สุนัขและแมว
ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 

52,000 
 

 52,000 
 

52,000 
 

ห้องน้ า/ทางลาด ไม่มีการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 

6 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก 

เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
และสื่อต่างๆฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่เส่ียง
ต่างๆ 

20,000  20,000 20,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 

ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนบัสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

7 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมายปี
ละ 1 คร้ัง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สายและสื่อ 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆ 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

8 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาหมู่บา้นให้มีความเข้มแข็ง จัดโครงการพัฒนาหมู่บา้นเข้มแข็งอยา่ง
ยั่งยืนตามหมู่บา้นเปูาหมาย ประมาณ 
19 หมู่บ้าน 

190,000  190,000 190,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการแก้ไขปัญหาและจัด
ระเบียบหมู่บา้น ที่ปรากฏ
ข่าวสารยาเสพติด 

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่แพร่ระบาดและหมู่บ้าน
ที่ปรากฏปญัหา 

จัดโครงการแก้ไขปัญหาและจัดระเบยีบ
หมู่บ้านที่ปรากฏขา่วสารยาเสพติด ตาม
หมู่บ้านเปูาหมายประมาณ 19 หมูบ่้าน 

95,000  95,000 95,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต อบต. เช่น การพัฒนาสักยภาพ
ด้านสาธารณสุขการแกป้ัญหา
สาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพ

285,000  285,000 285,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 



 
 

เบื้องต้น 

11 โครงการเฝูาระวังสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
เครื่องส าอางและยาแผน
โบราณ 

เพื่อปูองกันสารปนเปื้อนสิ่งเจือปนในอาหาร 
เครื่องส าอาง ยาแผนโบราณ 

จัดโครงการเฝูาระวังสารปนเปื้อนใน
อาหารเครื่องส าองและยาแผนโบราณ
แก่หมู่บา้นชุมชน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนบัสนุนพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

12 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น วัดความดัน/ตรวจน้ าตาล/จัดกิจกรรม
ต่างๆในการรณรงค์ต่างๆตามโครงการ 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

13 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  100,000  100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุขความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

14 โครงการแก้ไขปัญหาและจัด
ระเบียบหมู่บา้น ที่ปรากฏ

เพื่อพัฒนางานตรวจปอูงกันโรคสัตว,์เพิ่ม
ศักยภาพด้านสุขภาพสัตว์,ส่งเสริมการเลี้ยง

จ้างเหมาบริการปศุสัตว ์ต าบลละ 1 คน 60,000  60,000 60,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดา้น
ปศุสัตว์ เพิ่มประสิทธภิาพ

ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ 



 
 

ข่าวสารยาเสพติด สัตว์ การเฝูาระวังโรคสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

15 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงพิษยาเสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝูาระวังแก่
กลุ่มเปูาหมายหมู่บา้น ชุมชน จ านวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีการ
สร้างกระแสสังคมในการ
ต่อต้านที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

16 โครงการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดระบบสมัครใจหรือกึ่ง
สมัครใจ 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดระบบสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ 

50,000 
อุดหนุน 

 

 50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัด 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

17 โครงการต้ังด่านตรวจตราและ
เฝูาระวังยาเสพติดในพื้นที่
ต าบลนาบัว 

เพื่อเฝูาระวังตรวจตราปอูงกันยาเสพติด ตั้งด่านตรวจตราและเฝูาระวังยาเสพติด 50,000 
อุดหนุน 

 

 50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จ านวนครั้งที่ตั้ง
ด่าน 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
สภ.สวาย 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

18 โครงการจัดตั้งและฟื้นฟูผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน (25 ตาสัปปะรด) 

เพื่อเฝูาระวังยาเสพติดในพื้นที ่ จัดตั้งและฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน
(25 ตาสัปปะรด) 

50,000 
อุดหนุน 

 50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 



 
 
19 โครงการปูองกันและแก้ปัญหายา

เสพติดกิจกรรม ส่งเสริมบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด  

50,000 
อุดหนุน 

 50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัด 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด 
รพ.สต.นาบัว 
รพ.สต.บ.นาบัว 

20 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรมส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชพีให้แก่ผู้ผา่นการบ าบัด
ฟื้นฟ ู

เพื่อฝึกอาชพีให้กับผู้ผ่านการบ าบัด ฝึกอบรมอาชพีให้กับผู้ผ่านการบ าบัด 50,000 
อุดหนุน 

 50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึก 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ 

21 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสาร
เสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดแบบ
ต่างๆ 

100,000  100,000 100,000 วัสดุ/อุปกรณ์ 
ตรวจสารเสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

22 โครงการให้บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชน 

การให้บริการการแพทย์ฉกุเฉินต่างๆ 
เช่น อบรมอาสาสมัครจัดตั้งทีมหนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ภยั ฯลฯ 

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

ทีมกู้ชีพ/กูภ้ัย ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

ส านักงานปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

23 โครงการเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์ 20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด 
สภ.สวาย 

24 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภยัจากยา
เสพติด 

โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5,000  5,000 5,000 จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

25 โครงการขุดตรวจหาสารเสพติด สุ่มตรวจผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบ าบัด จัดตรวจหาสารเสพติด 5,000  5,000 5,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ส านักงาน
ปลัดอ าเภอเมือง
ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่



 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 
(บาท) 

 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนเยาวชนและนักเรียน
มีอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กบัชุมชนและ
โรงเรียน 

100,000  100,000 100,000 วัสดุอุปกรณ์กีฬา ประชาชนเยาวชนและนกัเรียน
มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอกับ
ความต้องการ 

ส่วนการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆให้
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหนว่ยงานที่จัดการแข่งขัน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจ
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพื้นบา้น 

เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความ
สามัคคี 

จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ้านประเภทตา่งๆร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 
19  หมู ่

100,000  100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความ
สามัคคี 

ก่อสร้างลานกีฬาขนาด กว้าง 9 ม. ยาว 
32 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต./
ปรับปรุงสภาพลานกีฬา ตามแบบ อบต. 

350,000  350,000 350,000 ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจ
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ต าบล
นาบัว 

เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและ
จัดการแข่งขันระดับตา่งๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาในเขตต าบล เช่น 
ลานกีฬา สนามฟุตบอล ฯลฯ 

1,000,000 
 
 

 1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

สนามกีฬา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน,
ประชาชนสนใจการเล่นกีเพิ่ม
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

6 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬามี
สุขภาพแข็งแรง,ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน,์เกิดความสามัคคี 

จัดกิจกรรมการออกก าลังการเพื่อ
สุขภาพ (เต้นแอโรบิค ฯลฯ) รว่มกยั
สถานีอนามยัหรือหนว่ยงานอื่นๆ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนการศึกษา 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนาม
กีฬา 

เพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิด
ประโยชน์ใช้สอยอยา่งถึงที่สุด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์/สนามกีฬา/อัฒจรรย์/
ห้องน้ า ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ภูมทัศน์สนาม
กีฬา 

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนสนใจ พนกังานมี
อุปกรณ์ทางการปฏิบัติงาน 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา เพื่อให้เกิดความสวยงามและปูองกัน
ไม่ให้สัตว์เล้ียงเข้ามาท าความเสียหาย 

รั้วรอบสนามกีฬาตา่งๆ ตามแบบ อบต. 1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

รั้วรอบ เกิดความสวยงามและสนาม
กีฬามีอายุการใช้งานนาน 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ตามแบบ 
อบต. 

500,000  500,000 500,000 เครื่องออกก าลัง
กาย 

ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจ
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

10 โครงการก่อสร้างโรงยิม เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐานและจัดการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

ก่อสร้างโรงยิม ตามแบบ อบต.นาบวั 1,000,000  1,000,000 1,000,000 โรงยิม มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสนใจ 
การเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

11 โครงการพัฒนากีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิด
ความสามัคคี 

จัดการอบรม/ฝึกสอน แก่เยาวชนที่ร่วม
โครงการ 

40,000 
 
 

 40,000 
 
 

40,000 
 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 ส่วนการศึกษา 
อ าเภอเมืองฯ 

12 โครงการจัดซ้ือสระว่ายน้ าเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบล และสถานศึกษา ในการสอน
ว่ายน้ า 

สระว่ายน้ าเคลื่อนที่ ตามแบบ อบต. 45,000 
 

 45,000 
 

45,000 
 

สระว่ายน้ า
เคลื่อนที่ 

ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

ส่วนการศึกษา 

 



 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และสถานศึกษา ในการสอน
ว่ายน้ า 

สระว่ายน้ า ตามแบบ อบต. 80,000  80,000 80,000 สระว่ายน้ า ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิด
ความสามัคคี 

ก่อสร้างลานกีฬา ตามแบบ อบต. 3,000,000 
(อุดหนุน) 

 

 3,000,000 
(อุดหนุน) 

 

3,000,000 
(อุดหนุน) 

 

ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มาสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา 

 
หมายเหตุ  กรณีแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558-2560) 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมงานประเพณีขึ้นเขา
สวาย 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาสวาย
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

70,000  70,000 70,000 งานประเพณีขึ้น
เขาสวาย 

ประชาชนเกิดความสามัคคี
และอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษา 
 

2 โครงการส่งเสริมงานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้คงอยู่ต่อไป 

ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา
ร่วมกับชุมชน/หนว่ยงานอื่นๆและให้
การสนับสนุนอื่นๆ 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ประชาชนเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมกีารอนุรกัษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 

ส่วนการศึกษา 
 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของอ าเภอ
และจังหวัดสุรินทร ์

เพื่อให้โครงการและกจิกรรมของ
อ าเภอและจังหวัดส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมจัดและสนับสนุนงานและกิจกรรม
ต่างๆของอ าเภอและจังหวัดสุรินทร ์

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จ
ลุล่วงได้ดว้ยดี มีการแสดงออก
ถึงความสามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 



 
 

4 โครงการส่งเสริมงานวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและ
ตระหนักในวันส าคัญต่างๆปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง 

ประชาชนและเยาวชนรว่มกิจกรรมพิธี
ทางศาสนาและร่วมกันท าบุญ ถวาย
สังฆทานตามวัดต่างๆ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ
ร่วมกันสืบสานประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

ส่วนการศึกษา 

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย 

หน่วยงานราชการร่วมกับประชาชน
ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของปวงชนชาวไทย 

ส่วนการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการ
แสดงพื้นบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุกรณ์
การละเล่น การแสดง ตามความ
เหมาะสม 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและ
ศึกษาต่อ 

ส่วนการศึกษา 

 
  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมงานประเพณีขึ้นเขา
สวาย 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาสวาย
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

70,000  70,000 70,000 งานประเพณีขึ้น
เขาสวาย 

ประชาชนเกิดความสามัคคี
และอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษา 
 

2 โครงการส่งเสริมงานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้คงอยู่ต่อไป 

ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา
ร่วมกับชุมชน/หนว่ยงานอื่นๆและให้
การสนับสนุนอื่นๆ 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ประชาชนเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมกีารอนุรกัษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 

ส่วนการศึกษา 
 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของอ าเภอ
และจังหวัดสุรินทร ์

เพื่อให้โครงการและกจิกรรมของ
อ าเภอและจังหวัดส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมจัดและสนับสนุนงานและกิจกรรม
ต่างๆของอ าเภอและจังหวัดสุรินทร ์

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี มีการแสดงออก
ถึงความสามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมงานวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและ
ตระหนักในวันส าคัญต่างๆปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง 

ประชาชนและเยาวชนรว่มกิจกรรมพิธี
ทางศาสนาและร่วมกันท าบุญ ถวาย
สังฆทานตามวัดต่างๆ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ
ร่วมกันสืบสานประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

ส่วนการศึกษา 

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย 

หน่วยงานราชการร่วมกับประชาชน
ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของปวงชนชาวไทย 

ส่วนการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการ
แสดงพื้นบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุกรณ์
การละเล่น การแสดง ตามความ
เหมาะสม 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและ
ศึกษาต่อไปในอนาคต 

ส่วนการศึกษา 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4  การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

7 โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีการรดน้ าด าหวัผู้ใหญ ่

จัดงานวันผู้สูงอายุประจ าป ีทุกป ีปีละ 1 
ครั้ง 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

วัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่
ต่อไป เป็นการแสดงออกถึง
ความมีสัมมาคารวะ ความเป็น
ไทย 

ส่วนการศึกษา 
 

8 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้คง
อยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

งานประเพณี
สงกรานต์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและ
ศึกษาต่อไปในอนาคต 

ส่วนการศึกษา 
 

9 โครงการจัดงานลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

งานลอยกระทง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่
ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและ
ศึกษาต่อไปในอนาคต 

ส่วนการศึกษา 
 

10 โครงการอุดหนุนสาธารณะประโยชน์
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อให้โครงการและกจิกรรมของ
อ าเภอและจังหวัดส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

อุดหนุนสาธารณะประโยชน์เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร ์

10,000 
 

 10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี มีการแสดงออก
ถึงความสามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สตรีเนื่องในวันสตรีสากล/เทศกาล
ไหมสุรินทร์และประเพณีงานช้าง 

เพื่อให้โครงการและกจิกรรมของ
อ าเภอและจังหวัดส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมแสดงนิทรรศกาลกิจกรรมของสตรี
ตามแผนที่ก าหนด 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนกิจกรรม งานและกิจกรรมต่างๆส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี มีการแสดงออก
ถึงความสามัคคี การรวมกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

12 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ตาม
แบบที่ก าหนด 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม เด็กและเยาวชน มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา 

 



 
 
หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน การท่องเท่ียว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 

เพื่อสนับสนุนให้ความรู้แก่ราษฎรใน
การประกอบอาชพี 

จัดอบรมกลุ่มอาชพีผู้เลี้ยงโค-กระบือ 
และผู้ที่มีความสนใจ จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่เข้ารับ
การอบรม 

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ มีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผสมเทียม 

เพื่อสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กบั
กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 

จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
น้ าเช้ือ และอุปกรณ์ในการด าเนินการ
อื่นๆ 

200,000 
 
 

 200,000 
 
 

200,000 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มอาชีพและมีสายพันธุโ์ค-
กระบือ ที่ดีขึ้น  เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดท าซองผสมเทียม โค-
กระบือ 

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีซองผสม
เทียมไว้ใช้ในการผสมพันธุ ์

จัดท าซองผสมเทียมให้กับหมู่บา้น/
ชุมชน หมู่ละ 1 ซอง ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ซองผสมเทียม ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นใน
การมีซองผสมเทียมไว้ใช้ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกยางพารา 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปสินค้าให้ดีขึ้น 

1. จัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ปลูกยางพารา 
2. จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 



 
 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตน้ า 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปสินค้าให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ/
สนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
ผลิต/การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพทอผา้ไหม 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปสินค้าให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ/
สนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
ผลิต/การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตข้าวหลาม 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปสินค้าให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ/
สนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
ผลิต/การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน การท่องเท่ียว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกมันส าปะหลัง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปสินค้าให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ/
สนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
ผลิต/การแปรรูปสินค้า 

20,000  20,000 20,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายในต าบลนาบวั 

เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมให้กับกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่มภายในต าบลมีความรู้
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆและ
ปัจจัยในด้านการผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
พนักงานมีอุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนสินค้า อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 300,000  300,000 300,000 ศูนย์จ าหนา่ย ประชาชนและกลุ่มอาชีพตา่งๆ ส่วนโยธา 



 
 

ชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชน/การเรียนรู้ของชุมชน 18 ม. ตามแบบ อบต.    สินค้า/ศูนย์การ
เรียนรู ้

มีแหล่งจ าหน่ายเปลี่ยน
ประสบการณ์การณ์เรียนรู้ของ
ชุมชน 

11 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต
ชุมชนของเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้มีลาน
ตากผลผลิตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ลานตากผลผลิต ตามแบบ อบต. 50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ลานตากผลผลิต เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย 

ส่วนโยธา 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคาร
ข้าว/ฉางข้าวของเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้มี
ธนาคารข้าว/ฉางข้าวของชุมชนใน
การพึ่งตนเอง 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย,วัสดุการผลิต
การก่อสร้างธนาคารข้าว/ฉางข้าว ของ
เกษตรกร ตามแบบ อบต. 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

เกษตรกรมีผลผลิตไว้อุปโภค-
บริโภค ยามขาดแคลน รู้จัก
พึ่งตนเองตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วนโยธา 

13 โครงการก่อสร้าง/ส่งเสริมสนับสนุน
โรงสีชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้มี
โรงสีชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย,วัสดุการผลิต
การก่อสร้างโรงสีชุมชน ของเกษตรกร 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

โรงสีชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

14 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สนับสนุนลุกสุกรและปัจจัยการผลิต
,อบรม ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน การท่องเท่ียว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

70,000  70,000 70,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 

16 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชุมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนคนที่เข้า
รับการอบรม 

ประชาชนมีความรู้และด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

16 โครงการสนับสนุนอาชีพสตร ี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
อาชีพสตร ี

สนับสนุนอาชีพสตร ี 50,000  50,000 50,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

องค์กร/เครือข่ายองค์กรสตรีเข้มแข็ง
และมีการด าเนินกจิกรรมที่ต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช 

17 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 

18 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 

19 โครงการส่งเสริมการปลุกมะละกอ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 

20 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 



 
 

ส่งเสริม 

21 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน การท่องเท่ียว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผักกาดหวานสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
การแปรรูปสินค้าให้สามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพผูป้ลูกผักกาด
หวานและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในการแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลกูผักหวานมีความรู้ใน
การผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
ปศุสัตว์อ าเภอฯ 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
การแปรรูปสินค้าให้สามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพผูป้ลูกผักกาด
หวานและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในการแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าไหมมีความรู้ในการ
ผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มสู่ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
การแปรรูปสินค้าให้สามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพผูป้ลูกผักกาด
หวานและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในการแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตน้ ามีความรู้ในการ
ผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝร่ังสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
การแปรรูปสินค้าให้สามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพผูป้ลูกผักกาด
หวานและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในการแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลกูหน่อไม้ฝร่ังมีความรู้
ในการผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าของหมู่บ้าน/ต าบล 
สู่ระบบมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
การแปรรูปสินค้าให้สามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากลได้ 

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพตา่งๆและ
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในต าบลในการผลิตและแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมีรายได้เพิ่มมาก

ส านักงานปลัด 
เกษตรอ าเภอฯ 



 
 

ขึ้น 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน การท่องเท่ียว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพือ่การแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว  แหล่งทอ่งเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพนม
สวาย 

เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีสถานทีพ่ักผ่อน
และท่องเที่ยวชมธรรมชาติ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวนอุทยานเขา
พนมสวายให้ดูสวยงามและเหมาะแก่
การใช้งาน ตามแบบ อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีที่พักผอ่นหยอ่นใจ,มีแหล่ง
ท่องเที่ยว,เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

ส่วนโยธา 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  การเสรมสร้างความมั่นคงชายแดน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 5  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นชุมชนเข้มแข็ง  
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชมุชน, การมสี่วนร่วมของประชาชน,การปกครองทอ้งถิ่น ฯลฯ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ 

จัดประชาคมหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปญัหาตา่งๆ 

20,000  20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

มีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชนและการมี
ส่วนร่วมแกป้ัญหา 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อส ารวจความเป็นอยู ่ความ
ต้องการและปัญหาต่างๆ 

ลงพื้นที่ส ารวจหมู่บา้น ทั้ง 19 หมู ่
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนได้รับการแก้ไขปญัหาอย่างถกู
จุดท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และ
ความสามารถในการจัดการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ 

จัดอบรมให้กับราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้น า
ชุมชน ภายในต าบล ทั้ง 19 หมู่บ้าน 
เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถใน
ด้านการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชน/ผู้น า มจีิตส านึกที่ดีและมี
วิสัยทัศน์ที่ดีท าให้การพัฒนาต่างๆเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม ช.ร.บ. เพื่อรักษาความสงบ ความปลอดภยั 
และความเรียบร้อยของประชาชน 
และทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ช.ร.บ. ต าบลนาบวั ให้กบั
ชุมชนในต าบล จ านวน 19 หมูบ่้าน 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม อปพร.  เพื่อรักษาความสงบ ความปลอดภยั 
และความเรียบร้อยของประชาชน 
และทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน อปพร. ต าบลนาบัว 
ให้กับชุมชนในต าบล ทั้ง 19  หมู่บา้น  

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการส่งเสริมให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด 

จัดอบรมราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้น าชุมชน 
ทั้ง 19  หมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงพาภัยยา
เสพติด 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ราษฎรมีความเขา้ใจถึงพิษภยัของยาเสพ
ติดและรู้จักวธิีหลีกเล่ียงท าให้ไม่ตกเป็น
ทาสของยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 
 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  การเสรมสร้างความมั่นคงชายแดน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 5  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นชุมชนเข้มแข็ง  
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชมุชน, การมสี่วนร่วมของประชาชน,การปกครองทอ้งถิ่น ฯลฯ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์และปูองกันอุบัติภัย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงโทษของอบุัติภัย 

จัดตั้งจุดตรวจและจัดซ้ืออุปกรณ์ใน
การต้ังจุดตรวจที่จ าเป็นตา่งๆ 

40,000  40,000 40,000 จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน พนกังานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ,์รัฐ
ราษฎร์ร่วมกันปูองกันภยัชุมชน 

เพื่อประชาชนและเจา้หนา้ที่ต ารวจ
มีความสามัคคี,ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจ 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆของ
ต ารวจและรว่มกันพัฒนาหมู่บ้าน/
ต าบล 

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนเกิดความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน,เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ส านักงานปลัด 
สภ.สวาย 

9 โครงการบ้านเมืองน่าอยู ่ เพื่อให้หมู่บ้านตา่งๆดูแลรักษา
ความสะอาด ความถูกสุขอนามัย 
ความเรียบร้อยของหมู่บ้าน 

จัดการประกวดหมู่บา้นในต าบล ทั้ง 
19 หมู่บ้าน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
จัด 

หมู่บ้านมีความสวยงามนา่อยู่ ส านักงานปลัด 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ประชุม/อบรมกลุ่มองค์กรชุมชน/
เครือข่ายองค์กรชุมชน(ศอช./สตรี/
อช.กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย กทบ. 
กข.ศจ.) 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร./
อสม./กลุ่มสตรี/ช.ร.บ.  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร./อสม.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/จัดซ้ือสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องแต่งกายในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร./อสม./กลุ่ม
สตรี ฯลฯ ต าบลนาบวั ตามความ
จ าเป็นต่างๆ  

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น,ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 



 
 
12 โครงการก่อสร้างปูอมยาม/ต ารวจ เพื่อให้เกิดความสงบ ความ

ปลอดภัยและความเรียบร้อยของ
ประชาชนและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างปูอมยาม/ต ารวจ ภายใน
ต าบลนาบัว ตามแบบแปลนของ 
อบต.นาบัว 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

ปูอมยาม/
ปูอมต ารวจ 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  การเสรมสร้างความมั่นคงชายแดน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 5  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นชุมชนเข้มแข็ง  
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชมุชน, การมสี่วนร่วมของประชาชน,การปกครองทอ้งถิ่น ฯลฯ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กรชุมชน/
เครือข่ายองค์กรชุมชน(ศอช./สตรี/
อช.กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย กทบ. 
กข.คจ.) 

50,000  50,000 50,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

14 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทุนชุมชน 

เพื่อให้คณะกรรมการมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการบรหิารงานกลุ่ม 

ประชุม/อบรมการพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
ชุมชน 

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
สนับสนุน 

คณะกรรมการมีความเข้าใจในการ
บริหารจัดการกองทุนชุมชน 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

15 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว จัดอบรม
รณรงค์สานสัมพันธ์ครอบครัวสายใย
รักแห่งครอบครัววันครอบครัว ฯลฯ 

20,000  20,000 20,000 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความ
เข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 
สนง.พม. 

16 โครงการจูงลูกจูงหลานไปวัด เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้แก่
เยาวชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกจิกรรม
ต่างๆตามโครงการ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

เด็ก เยาวชนมจีิตส านึกที่ด ีเป็นคนดี
ของสังคม 

ส านักงานปลัด 
สนง.พม. 

17 โครงการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ปูองกันทรัพย์สินของตนเอง 

 

จัดอบรมให้แก่ราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้น า
ชุมชน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนรู้จักปอูงกันตนเองไม่ให้
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
สภ.สวาย 

18 โครงการสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมหรือเบาะแสต่างๆ 

จัดอบรมให้แก่ราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้น า
ชุมชน 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
สภ.สวาย 



 
 
19 โครงการอบรมคณะกรรมการ

หมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้คณะกรรมการมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บา้นในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

59,000  59,000 59,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

คณะกรรมการมีความเข้าใจเกีย่วกับ
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บา้น 

ส านักงานปลัด 
อ าเภอเมืองฯ 

20 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความ
สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ รูปแบบต่างๆ เช่น การ
เสวนา การแข่งขัน ฯลฯ 

50,000  50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี 
ไม่มีการแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่งฝุาย 

ส านักงานปลัด 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 3  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุา,ไม้ดอก-ไม้ประดับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรพัยากรปุาไม้ 
เกิดความสวยงามและร่มเย็น 

จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ,ต้นไม้ 
เช่น เฟื่องฟูา,จามจุร,ีต้นคูณ ฯลฯ 
ให้กับหมู่บา้น 

30,000  30,000 30,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายในต าบลมีความ
สวยงามเพิ่มมากขึ้น, ต้นไม้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

2 โครงการอนุรักษ์ที่สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบล 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของต าบลให้เกิด
ความสวยงามและความร่มเย็น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล เช่น 
จัดสวนหยอ่ม สวนดอกไม้ ปลกูต้นไม้ 
ไม้ดอก-ไม้ประดับ ฯลฯ ตามแบบ 
อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายในต าบลมีความ
สวยงามเพิ่มมากขึ้น, ต้นไม้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป 

จัดตั้งเครือข่าย กิจกรรม อบรม 
รณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังคงอยู่ต่อไป 

ส านักงานปลัด 
 



 
 

5 โครงการจัดหา/สร้างที่ก าจัดขยะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

 
จัดหา/สร้าง ที่ทิ้งขยะ ที่ก าจัดขยะ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ที่ก าจัดขยะ สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

เพื่อให้มีเครือข่ายในการปูองกันไฟ
ปุา 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

มีอาสาสมัครในการปูองกันไฟปาุ ส านักงานปลัด 

7 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน
การควบคุมไฟปุา 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ
ปูองกันไฟปุา 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกัน
ไฟปุา 

20,000  20,000 20,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันไฟ
ปุาเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด  

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 3  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

8 โครงการเครือข่ายการควบคุมไฟปุา
แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อให้มีเครือข่ายในการปูองกันไฟ
ปุา 

สร้างเครือข่ายในการปูองกันไฟปาุ 20,000  20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

มีอาสาสมัครในการปูองกันไฟปาุ ส านักงานปลัด 
 

9 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
จัดการขยะ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการจัดการ
ขยะ ตามแบบ อบต. 

200,000 
 
 

 200,000 
 
 

200,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการค้นหาและพัฒนาแกนน า
จัดการขยะในชุมชนต้นแบบ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ค้นหาและพัฒนาแกนน าจัดการขยะ 
ในชุมชน ตามแบบ อบต. 

20,000  20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการพัฒนากติกาข้อบังคับต าบล
เพื่อบังคับใช้เร่ืองการจัดการขยะ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

พัฒนากติกาข้อบังคับเรื่องการจัดการ
ขยะ ตามแบบ อบต. 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

กติกา/
ข้อบังคับ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการทีมสุขภาพติดตาม
ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดทีมสุขภาพติดตามประเมินผล  
ตามแบบ อบต. 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร/หัวหนา้ส่วน/พนักงาน
ฯลฯ และเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหนา้
ส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ ศึกษาดู
งานตามสถานที่ต่างๆตามความ
เหมาะสม 

300,000  300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหนา้
ส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ 
คระผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร/หัวหนา้ส่วน/พนักงาน 
ฯลฯ และเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารงาน 

จัดส่งคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,
หัวหน้าสว่นราชการ,พนักงาน ฯลฯ 
เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ
ตามความเหมาะสม 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหนา้
ส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
ให้สวยงาม ร่มร่ืน นา่อยู่เหมาะสม 
ต่อการใช้งาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณ
รอบๆที่ท าการ อบต. ศูนย์การเรียนรู้
ต าบล,พัฒนาต าบล เช่น ก่อสร้าง
โรงรถลานจอดรถ ถนน คสล. จัดสวน 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

บริเวณรอบๆส านักงานสวยงาม ร่มร่ืน
น่าอยู ่มีที่พักผ่อนหยอ่นใจส าหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาชน 

ส่วนโยธา 
 

2 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล เพื่อการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของ 
อบต. 

จัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 
2.0 MEGA PIXELS จ านวน 1 ตัว 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

กล้องดิจิตอล การจัดเก็บขอ้มูลภาพถ่ายเกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านต่างๆ ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารในหนว่ยงานให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตู้เหล็กขนาด 4 บาน กระจก 2 ชั้น 
เก็บแฟูมเอกสาร ยาว 2.50 ม. 
จ านวน 2 ตู ้

10,000 
 

 10,000 
 

10,000 
 

ตู้เก็บเอกสาร การเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอร์ เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จัดซื้อเครื่องปริ๊นท์แบบเลเซอร์ขนาด
ความเร็วไม่ต่ ากวา่ 10 แผ่น/นาที 
จ านวน 1 

5,000 
 

 5,000 
 

5,000 
 

ปริ๊นเตอร์ การปฏิบัติงานดา้นเอกสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
รวดเร็วขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้พลาสตกิ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล 

เครื่องจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
จ านวน 200 ตัว 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

เก้าอี้พลาสตกิ องค์การบริหารส่วนต าบลมีเก้าอี้
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ 

ห้องน้ าสาธารณะตามแบบแปลนของ 
อบต. 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

ห้องน้ า
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 



 
 

7 โครงการจัดซ้ือเต็นท์ โครงเหล็ก เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น,
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบวั 

จัดซื้อเตีนท์โครงเหล็ก กว้าง 5 ม. 
ยาว 12 ม. 

40,000 
 

 40,000 
 

40,000 
 

เต็นท์โครง
เหล็ก 

มีเต๊นท์ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนการให้การสนับสนุนชุมชน 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการจัดซ้ือม่านมู่ลี่ปรับแสง เพื่อใช้ติดกันแสงในส านักงาน จัดซื้อม่านมู่ลี่ปรับแสง 20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

ม่านมู่ลี่ ส านักงานมีความร่มเย็นและสวยงาม
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างาน 
ระดับ 3-6 

เพื่อให้มีโต๊ะท างานเพยีงพอกบั
เจ้าหน้าที ่

จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อม
เก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 

13,000  13,000 13,000 โต๊ะ/เก้าอี ้ พนักงานมีอุปกรณ์ทางการปฏบิัติงาน
เพียงพอ งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

10 โครงการบริหารการจัดเกบ็ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชนบท 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐานของครัวเรือนในเขตต าบล 

ประชุมชี้แจงจัดเก็บบันทกึตรวจสอบ
ผลการจัดเก็บยข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท 

100,000 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ได้ทราบปัญหาพื้นฐานของครัวเรือน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

ส านักงานปลัด 
สนง.พช. 

11 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างาน 
ระดับ 1-2 

เพื่อให้มีโต๊ะท างานเพยีงพอกบั
เจ้าหน้าที ่

จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อม
เก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 

9,000 
 

 9,000 
 

9,000 
 

โต๊ะ/เก้าอี ้ พนักงานมีอุปกรณ์ทางการปฏบิัติงาน
เพียงพอ งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

12 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 
เครื่อง 

70,000 
 

 70,000 
 

70,000 
 

คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค 

พนักงานมีอุปกรณ์ทางการปฏบิัติงาน
เพียงพอ งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

13 โครงการจัดซ้ือรถยนต์/รถตู้ ประจ า
ส านักงาน 

เพื่อให้มีรถไว้ใช้ในการติดต่อ
ราชการและปฏิบัติงานต่างๆ  

จัดซื้อรถยนต์/รถตู้ ประจ าส านักงาน 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 คัน 

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

รถยนต์/รถตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 

14 โครงการจัดซ้ือวิทยุสื่อสาร เพื่อให้มีวิทยุใช้ในการส่ือสารและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

จัดซื้อวิทยุชนิดมือถอืขนาดก าลังส่ง 5 
วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

วิทยุสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักงานปลัด 

 

 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

15 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุส านักงานให้สว่นงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบวั 

100,000  100,000 100,000 วัสดุส านักงาน มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกถอดเทป
การประชุม 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เครื่องบันทึก/ถอดเทป ที่มีระบบ
บันทึกและระบบถอดเทปในเครื่อง
เดียวกัน จ านวน 1 เครื่อง 

40,000 
 
 

 40,000 
 
 

40,000 
 
 

เครื่องบันทึก
เทป 

การบันทึกและการถอดรายงานการ
ประชุมมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการจัดซ้ือเคาท์เตอร์ประชา
สัมพันธ ์

เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ชุด 

15,000 
 

 15,000 
 

15,000 
 

เคาท์เตอร์ประ
ชาสัมพันธ ์

มีเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ได้
มาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ของ 
อบต. มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานปลัด 

18 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ใน
การจัดกิจกรรมของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แกว้
น้ า จาน ชุดกาแฟ ชาม ชอ้น หมอ้ 
ฯลฯ  

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

มีเครื่องครัวใช้ในกิจกรรมของ อบต.
เพียงพอ การจัดกจิกรรมของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ 
อบต. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ครุภัณฑ์ อบต.มีสภาพด ีพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ส านักงานปลัด 

20 โครงการจัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อม
อุปกรณ์สื่อสาร 

เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมอุปกรณ์
สื่อสารครบชุด 

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

โต๊ะประชุม/
อุปกรณ์
สื่อสาร 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

21 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. พัดลมอุตสาหกรรม ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 พัดลม
อุตสาหกรรม 

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ส านักงานปลัด 



 
 
 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

15 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุส านักงานให้สว่นงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบวั 

100,000  100,000 100,000 วัสดุส านักงาน มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
คลัง,โยธา 

16 โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกถอดเทป
การประชุม 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เครื่องบันทึก/ถอดเทป ที่มีระบบ
บันทึกและระบบถอดเทปในเครื่อง
เดียวกัน จ านวน 1 เครื่อง 

40,000 
 
 

 40,000 
 
 

40,000 
 
 

เครื่องบันทึก
เทป 

การบันทึกและการถอดรายงานการ
ประชุมมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการจัดซ้ือเคาท์เตอร์ประชา
สัมพันธ ์

เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ชุด 

15,000 
 

 15,000 
 

15,000 
 

เคาท์เตอร์ประ
ชาสัมพันธ ์

มีเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ได้
มาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ของ 
อบต. มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานปลัด 

18 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ใน
การจัดกิจกรรมของ อบต. 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แกว้
น้ า จาน ชุดกาแฟ ชาม ชอ้น หมอ้ 
ฯลฯ  

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

มีเครื่องครัวใช้ในกิจกรรมของ อบต.
เพียงพอ การจัดกจิกรรมของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ 
อบต. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ครุภัณฑ์ อบต.มีสภาพด ีพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ส านักงานปลัด 

20 โครงการจัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อม
อุปกรณ์สื่อสาร 

เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมอุปกรณ์
สื่อสารครบชุด 

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

โต๊ะประชุม/
อุปกรณ์
สื่อสาร 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

21 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. พัดลมอุตสาหกรรม ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 พัดลม
อุตสาหกรรม 

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ส านักงานปลัด 



 
 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

22 โครงการศาลาที่พักพร้อมปูายปิด
ประกาศบริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

เพื่อให้มีสถานที่พกัผ่อนและติดปาูย
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 

ศาลาและปูายประชาสัมพันธ ์ตาม
แบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ศาลาที่พัก/ปาูย
ปิดประกาศ 

มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ประชาสัมพันธข์่าวสารต่างๆของ
ราชการ 

ส่วนโยธา 

23 โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้มีสถานที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต./หมู่บ้าน 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธข์อง อบต./หมูบ่้าน 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ปูาย
ประชาสัมพันธ์/
บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสาร
ต่างๆได้รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส่วนโยธา 

24 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้และศึกษา
ความรู้ต่างๆของประชาชน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชุมชน,
โรงเรียนและประชาชนทั่วไปในต าบล
นาบัวได้มาใช้บริการ 

100,000  100,000 100,000 อินเตอร์เน็ต
ต าบล 

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสาร
ต่างๆได้รวดเร็วและมีความรู้ในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

25 โครงการจัดซ้ือผนังกั้นห้องส าเร็จรูป เพื่อให้ใสถานที่ท างานที่เป็นส่วนตวั
และเพื่อความเป็นระเบยีบ 

จัดซื้อผนังกั้นห้องส าเร็จรูป จ านวน 
50 แผ่น 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

ผนังกั้นห้อง เจ้าหน้าที่พนกังานมีสถานที่ท างาน
ที่เป็นส่วนตัวและส านกังานมีความ
สวยงามมากขึ้น 

ส่วนโยธา 



 
 
26 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด 20,000 

 
 20,000 

 
20,000 

 
ชุดรับแขก มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการ

ท างานมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
ส านักงานปลัด 

27 โครงการปรับปรุงส านักงานและหอ้ง
ประชุม 

เพื่อปรับปรุงส านักงานและห้อง
ประชุมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารส านักงานและบริเวณ
ภายในส านกังานให้เหมาะสมแกก่าร
ใช้งาน 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ส านักงาน/ห้อง
ประชุม 

ส านักงานมีความทันสมยัและได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

28 โครงการจัดซ้ือโทรโข่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โทรโข่ง จ านวน 2 ตวั 5,000  5,000 5,000 โทรโข่ง การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

29 โครงการจัดซ้ือเครื่องฉายโปรเจ็ค
เตอร์และอุปกรณ์การใช้งาน 

เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์และจอจ านวน 
1 ชุด  

100,000  100,000 100,000 เครื่องฉายโปร
เจ๊คเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักงานปลัด 

30 โครงการจัดซ้ือตู้รับข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความเห็นต่างๆ,แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ตู้รับข่าวสาร จ านวน 19 ชุด 20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

ตู้รับข่าวสาร ประชาชนได้แสดงออกถึงการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงาน,การพัฒนา
ต่างๆ ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 

31 โครงการจัดซ้ือกล้องท าระดับพร้อม 
อุปกรณ์ส ารวจท าระดับ 

เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

กล้องท าระดับพร้อมอปุกรณ์ส ารวจ 100,000  100,000 100,000 กล้องท าระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ส่วนโยธา 



 
 

และเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน ต าบลนาบัว 

32 โครงการจัดซ้ือโคมไฟส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โคมไฟสปอร์ตไลท์ก าลังต้านทาน 
1000w จ านวน 3 ตัว พร้อมสายไฟ
ขนาด 1.5*2.5 มม. ชนิดปลอกหุ้มด า 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

โคมไฟ ส านักงานมีความสวยงามมากขึ้น
ส านักงานมีความทันสมยัและได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

33 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ชุด เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

เก้าอี้ชุด ตามแบบ อบต. 20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

เก้าอี้ชุด มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการ
ท างานมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

34 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ดีดประจ า
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. เครื่องพิมพ์ดีดประจ าส านักงาน ตาม
แบบ อบต. 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

เครื่องพิมพ์ดีด ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงานปลัด 

35 โครงการจัดซ้ือรถตัดหญ้า/เครื่องตัด
หญ้า 

เพื่อให้มีเครื่องใช้เพียงพอเพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

รถตัดหญ้า/เครื่องตัดหญ้า ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 คัน/อัน 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

รถตัดหญ้า/
เครื่องตัดหญ้า 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและการ
ท างานมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

36 โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียง/ขยาย
เสียงและตู้ล าโพง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เครื่องขยายเสียง ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 เครื่องเสียง/
ขยายเสียง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักงานปลัด 

37 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงจอดรถ 
อบต. 

เพื่อให้มีสถานที่เหมาะแกก่ารใช้
งาน,เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

กั้นห้องโรงจอดรถ ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 โรงจอดรถ มีสถานที่ปฏิบัติงาน,ใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้น การท างานมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

38 โครงการจัดซ้ือเครื่องมือส่วนโยธา เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องมือส ารวจ/วัดระยะ/พิกัด 
ฯลฯ 

100,000  100,000 100,000 เครื่องมือส่วน
โยธา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 

39 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 

40 โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพ่นหมอกควัน ตามแบบ
มาตรฐาน จ านวน 2 เครื่อง 

60,000  60,000 60,000 เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 



 
 
41 โครงการจัดท าเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดท าเว็บไซต์ อบต. จ านวน 1 
เว็บไซต์ 

80,000  80,000 80,000 เว็บไซต์ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส านักงานปลัด 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
ภายใน อบต. 

เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน อบต.
ตามแบบ อบต. 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ระบบโทรศัพท ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 

43 โครงการจัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 คัน 

1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

รถดูดส่ิงปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

ส่วนโยธา 

44 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้งของท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

20,000  20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

45 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นา
บัว 

20,000  20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

46 โครงการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/ประชุม/สร้างเครือข่าย การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

20,000  20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีเครือข่ายในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานปลัด
เครือข่าย
ประชาชน
ปูองกันการ

ทุจริต 



 
 
47 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อปูองกันการสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
รถพยาบาลฉุกเฉินตามแบบ อบต. 850,000  850,000 850,000 รถพยาบาล

ฉุกเฉิน 
การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

48 โครงการติดตั้งระบบติดตามรถ 
(GPS) 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบติดตามรถ (GPS) ตาม
แบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 ระบบติดตามรถ 
(GPS) 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดน้อยลง 

ส านักงานปลัด 

49 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในส านักงาน/ศูนย์
การเรียนรู้/ศพด.ส่วนราชการในความ
ดูแลของ อบต. ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 กล้องวงจรปิด มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

50 โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในห้องสมุดประชาชน อบต. ชั้นวางหนังสือ ตามแบบ อบต. 100,000  100,000 100,000 ชั้นวางหนังสือ ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงานปลัด 

51 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
อบต. 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ในการบรโิภค ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบ 
อบต. 

100,000  100,000 100,000 ระบบประปา มีน้ าใช้ในยามขาดแคลน ส่วนโยธา 

52 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ/เก้าอี้/ชั้นวางของ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ชุดรับรอง โตะ๊
อาหารฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000  100,000 100,000 โต๊ะ/เก้าอี้/ชั้น
วางของ 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงานปลัด 



 
 
53 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เอนกประสงค์ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. 
หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ตามแบบ 
อบต. 

100,000  100,000 100,000 ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

54 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 
 
 

100,000  100,000 100,000 ครุภัณฑ์ต่างๆ ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

ส่วนการศึกษา 
55 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์และเครื่อง

เล่นดีวีดี ประจ าส านักงาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. โทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี ตามแบบ 

อบต. 
20,000  20,000 20,000 โทรทัศน์/เครื่อง

เล่นดีวีด ี
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงานปลัด 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการ,พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ บริเวณศูนย์
การเรียนรู้ ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์การเรียนรู ้ ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา 

หมายเหตุ กรณีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

  



 
 
ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

 จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน และจดัให้มีการวางท่อ 3 9,000,000 3 9,000,000 3 9,000,000 9 27,000,000 
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร         
1.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบประปาหมู่บ้าน 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 
1.4 แนวทางการพัฒนา ไฟฟูาสาธารณะและการสื่อสาร         
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง         

รวม 4 12,000,000 4 12,000,000 4 12,000,000 12 36,000,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอินทรีย ์         

รวม         
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

 จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ         
3.2 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห ์         
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข         
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัฒนธรรม ประเพณีฯ         

รวม 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ         
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์         
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว         

รวม         



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

 จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเขม้แข็ง 
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วม         
ของประชาชน การปกครองท้องถิ่น         

รวม         
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

รวม         
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร         



 
 
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพฯ         
7.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพฯ         

รวม         
รวมท้ังสิ้น 5 15,000,000 5 15,000,000 5 15,000,000 15 45,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ตามกรอบการประสานที่............(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)............ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านละหุ่ง
เชื่อมบ้านทะลอก ต าบลสวาย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านตรม
เชื่อมบ้านหนองกระทม 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านไทร
ทาบเชื่อมบ้านสวายกอง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

4 โครงการขุดลอกหนองน้ า (หนองสะเดา) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 
5 โครงการขุดลอกหนองน้ า (หนองตะคร้อ) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 
6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา(บ้านตรม) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 

รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 54,000,000 
 

  



 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

................................................................................................................................................... ............................ 

 

                                 (ลงชื่อ)................................................. 
                                                        (สมเกียรติ  ทรงเย็น) 

                                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว   

 

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

.................................................................................................................................................... ........................... 

 
                                       ลงชื่อ).............................................. 

                                                         (นายเฉลิมพล  เขียวหวาน) 
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 

ความเห็นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

................................................................................................................................................... ............................ 

 
                                       ลงชื่อ).............................................. 

                                                           (นายโชคทวี  ธิธรรมมา) 
                                                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 

                 อนุมัต ิ
 
 
  (ลงชื่อ).............................................. 
            (นายเฉลิมพล  เขียวหวาน) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 


