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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นเพ่ือเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนา

ทองถิ่นของแตละทองถิ่น ทั้งนี้ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของแตละ

ทองถิ่นและสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนด

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ที่มี

เปาหมายภายใน 5 ป เพื่อใหการดําเนนิการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงตองจัดทํา

แผนพัฒนาสามป ใหยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 

2561) เพ่ือเปนแผนพัฒนาตําบลใหยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุเปาประสงคและวัตถุประสงคในการ

พัฒนาและเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

และแผนดําเนินงานประจําปตอไป 

 

 

 

คณะผูจัดทํา 

คณะกรรมการพัฒนาตําบลนากลาง 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

  

1.1 ลักษณะของแผนสามป 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ไดบัญญัติหลักการบริหารราชการแผนดิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ
และการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตามความตองการของทองถิ่น ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
การพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองกําหนดใหมีการจดัทําแผนพัฒนาสามป เปนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆจะมีแนวทางการพัฒนา
ไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร 
และองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(1) แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

(2) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

(3) เปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(4) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ขัน้ตอนท่ี 1  ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค

ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเสนอแผนงานโครงการใหผูบริหารพิจารณาและให
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมขอมูลและปญหาความตองการของประชาชน 
และคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพ่ือรวมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปและเมื่อได
แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปแลวจัดประชุมรวมกับตัวแทนภาคประชาชนวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยหลัก swot 
ขั้นตอนที่ 4  กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาสามป 
ขั้นตอนที่ 5  จัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทาง

พัฒนาสามป 
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ขั้นตอนที่ 6  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7  คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป 

ขั้นตอนที่ 8   สงแผนพัฒนาสามป ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ

พิจารณาวาแผนพัฒนาสามปสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด  และรวบรวม

โครงการทีเกินศักยภาพของ อบต.เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯระดับจังหวัดนําเขาสูแผนพัฒนา

ของ อบจ. ตอไป 

ขั้นตอนที่ 9 ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาวาแผน 

พัฒนาสามปสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด  และรวบรวมโครงการที่เกิน

ศักยภาพของ อบต. เขาสูแผนพัฒนาของ อบจ. หากเกินศักยภาพของ อบจ.หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของ 

อบจ. ใหนําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัด CEO 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
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สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

  
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปผานมาภายใตแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) 

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณเปนไปตามแผนดําเนินงาน แมจะ
ไมครบถวนทุกโครงการมีเพราะแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลประจําปมีจํานวนมาก และมี
รายไดทั้งที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง สวนราชการอื่นจัดเก็บใหและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไม
เพียงพอแกการบริหารใหเปนไปตามแผนพัฒนา สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคืการ
บริหารสวนตําบลนากลาง จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบแผนงานโครงการที่ดําเนินการไดจริง  ป พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ตามแผน 
ดําเนินการ

เสร็จ 
ไมไดดําเนินการ 

1. การพัฒนาการศึกษา 16 14 2 
2. การพัฒนาดานสาธารณสุข 13 10 3 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรม 5 4 1 
4. การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม

สงเคราะห 
9 7 2 

5. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 50 18 32 
6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
7 2 5 

7. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

9 9 0 

8. การสรางความมั่นคงของสังคมและรักษา
ความสงบปลอดภัยภายในทองถิ่น 

14 11 3 

9. การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

7 5 2 

รวมทั้งสิ้น 130   80   50 
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แผนภูมิจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ป 2557 

 
 

 
  

ยทุธศาสตรที่ 1
12%

ยทุธศาสตรที่ 2
10%

ยุทธศาสตรที่ 3
4%ยุทธศาสตรที่ 4

7%

ยุทธศาสตรที่ 5
39%

ยทุธศาสตรที่ 6
5%

ยทุธศาสตรที่ 7
7%

ยทุธศาสตรที่ 8
11%

ยทุธศาสตรที่ 9
5%

61.54%

38.46%

ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาป 2557

ดําเนินการเสร็จ

ไมไ่ด้ดําเนินการ
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ผลการวิเคราะหแผนงานและโครงการประจําป 2557 สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคของการ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ไดดังนี ้
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปที่

ผานมาไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยไมไดคํานึงถึงรายไดที่
องคการบริหารสวนตําบล แตในปงบประมาณ พ.ศ.2557 รายไดขององคกาบริหารสวนตําบลนากลางมีแนว
โนนเพ่ิมข้ึนมากกวาทุกป  การตั้งจายงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 จึงมี
โครงการไดรับอนุมัติตั้งจายเพ่ิมข้ึนมากกวาทุกป  และสามารถดําเนินการไดรอยละ 61.54 ของโครงการตาม
แผนพัฒนาประจําป 

2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของประชาชนมีนอยกวาเปาหมาย ทําใหตองปรับปรุง
แกไขโครงการพัฒนาเพราะการแกปญหาไมถูกจุด อีกทั้งโครงการไมสอดคลองสภาพปญหาความจําเปนใน
ภาวะปจจุบันหรือไมไดรับการเสนอไวในเวทีประชาคมเพ่ือการจดัทําแผนพัฒนา 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

  

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติ

ซึ่งเปนจุดหมายและปรารถนา คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลนากลางเปนตําบล
ขนาดเล็กที่มีประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณวา ในอนาคตตองเปนชุมชนที่
สงบสุขนาอยูอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดข้ึนในอนาคต
ดังนี้ 

“ตําบลนาอยู พัฒนาการเกษตรแบบพอเพียง รองรับการเขาสูเมือง
อุตสาหกรรมสมัยใหม ” 

3.2 พันธกิจ  

พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง มีดังนี้ 

(1) พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน สรางสังคมการเรียนรู
ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  การสงเสริมสุขภาพและการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานแกประชาชน การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) การเพ่ิมศกัยภาพในการผลิต และสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร มุงเนนการพัฒนา
ระบบผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการใหได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและความเจริญดานอุตสาหกรรมในทองถิ่น 

(4) การจัดการ การบํารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การใชประโยชนจากปาไมที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  และการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(5) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง
ได และมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 

(6) การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารราชการ 

เปาประสงค 
(1) เพ่ือการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีคุณภาพ การสงเสริม เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ใหไดรับสนับสนุนดานศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอยางมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมประชาชนให
เขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน พัฒนาการจัด
สวัสดิการที่มีคุณภาพและเปนไปอยางท่ัวถึง 

(2) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน และสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตร 
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(3) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ตําบล และการพัฒนาและบริหารจัดการผังเมืองที่เปนระบบ 
และพัฒนาตามระบบผังเมืองรวมใหสอดคลองกับทองถิ่น 

(4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาทองถิ่น 

(5) เพ่ือใหชุมชนมีความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยการจราจร ชุมชน
มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง สงเสริมและ
สนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 

(6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรูและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง พัฒนา
องคกรสรางระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 

4. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการพัฒนา 
4.1 ยุทธศาสตรการพฒันาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
4.1.1 การสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
4.1.2 การสาธารณสุขชุมชนและการสรางสุขภาวะที่ดีดวยการพ่ึงพาตนเอง 
4.1.3 การจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
4.1.4 การเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและการคุมครองทางสังคมที่มี

มาตรฐาน 
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 
4.2.1 การสงเสริมระบบเกษตรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสงเสริมการสรางมูลคา 
4.2.2 การสงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาและบริการในชุมชนเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจภูมิภาค 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และการขนสง 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และทางระบายน้ําใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
3.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถิ่น 
3.3 การบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง 

เปนระบบ 
4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

แนวทางการพฒันา 
4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียภายในชุมชน 
4.2 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงของสังคมและความเขมแขง็ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 การปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางความรูรักสามัคคีภายในทองถิ่น 
5.2 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
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5.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติ และการลดอุบัติเหตุ
การจราจร 

5.4 การปองและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
5.5 การสงเสริมการกีฬาระดับทองถิ่นและการแขงขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหวาง

หนวยงานหรือองคกร 
6. ยุทธศาสตรการปฏิบตัิราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

บานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 การพัฒนาเพิ่มศกัยภาพองคกร การใชนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการบริการประชาชน 
6.2 การสรางองคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ อปท. 
6.3 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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บัญชีโครงการพัฒนาและบัญช ี
ประสานโครงการ 
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แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง 

จัดอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นากลาง ไดรับอาหารกลาง
วันที่มีคุณคาทางโภชนาการอยาง
ครบถวน 

650,000 
(อบต.) 

 650,000 
(อบต.) 

650,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
อาหารเสริม 

เด็กเล็กมีรางกาย 
สติปญญาเติบโต
ตามวัย 

สวน
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง 

จัดอาหารเสริม
สุขภาพใหแกเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม(นม) 
ครบทุกคน 

250,000 
(อบต.) 

 250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
อาหารเสริม 

เด็กเล็กมีรางกาย 
สติปญญาเติบโต
ตามวัย 

สวน
การศึกษา 

3 โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กได
ศึกษาแหลงเรยีนรู
ประสบการณนอก
หองเรียน 

เด็กเล็กในการดูแลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นากลาง ได 
ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูภายนอก
หองเรียน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

30,000 
(อบต) 

 30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4 โครงการปลูกฝงคณุธรรม
จริยธรรมเด็ก 

1. เพ่ือปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามใหเด็กกอน
ปฐมวัย 

จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกฝง
จริยธรรม สําหรับเด็กเล็ก อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

5 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปลูกฝงทักษะ
ชีวิต หรือคุณธรรม
อันดีงามใหเด็ก
กอนปฐมวัย 

กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กในดาน
ตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
 

30,000 
(อบต.) 

 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปลูกฝงทักษะ
ชีวิต หรือคุณธรรม
อันดีงามใหเด็ก
กอนปฐมวัย 

กิจกรรมกีฬาพัฒนาทักษะทาง
กายภาพ สําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง 
 

30,000 
(อบต.) 

 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

7 การจัดหาทีด่นิเพ่ือกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบอน 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

จัดหา/ซื้อที่ดินจํานวน 2 งาน เพ่ือ
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองบอน 
 

800,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  12 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

8 การกอสรางตอเติมหองครัว ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการกอสรางตอเติมหองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

200,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

9 โครงการกอสรางหลังคา ที่แปรง
ฟน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
นากลาง 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการกอสรางหลังคาที่แปรงฟน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง 
จํานวน 1 แหง ตามแบบที่ อบต.
นากลางกําหนด 

30,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

10 โครงการกอสรางปายซื่อ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนากลาง 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการกอสรางปายซื่อ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนากลาง ชนิดปาย
หินแกรนิต จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

40,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

11 โครงการกอสรางปายซื่อ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาใหญ 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการกอสรางปายซื่อ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาใหญ ชนิดปาย
หินแกรนิต จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

50,000 
(อบต) 

 - - เด็กที่ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  13 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

12 การกอสรางตอเติมหองครัวศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาใหญ 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการกอสรางตอเติมหองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 
แหง ตามแบบ ที่ อบต.นากลาง
กําหนด 

150,000 
(อบต) 

 - - เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

13 การติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาใหญ 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียม 
แบบบานเปด/บานเลื่อน ที่ประตู
หนาตาง อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาใหญ ตามแบบ ที่ อบต.
นากลางกําหนด 

50,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

14 การติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองบอน 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

ทําการติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียม 
แบบบานเปด/บานเลื่อน ที่ประตู
หนาตาง อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองบอน ตามแบบ ที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

50,000 
(อบต.) 

 - - เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ปลอดภัย
อยางเหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

 
  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  14 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตนแบบ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองบอน หมู 4) 

เพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
ไดมาตรฐาน 

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบมาตรฐาน  ขนาดไมเกิน 
51-80 คน จํานวน 1 หลัง 
อาคารหองครัวและหองน้ํา 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบ ที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

-  1,800,000 
(อบต.) 

- เด็กที่ไดรบั
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กเล็กไดใช
บริการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
ปลอดภัยอยาง
เหมาะสม 

สวน
การศึกษา 

16 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

จัดอาหารใหเด็ก
นักเรียนที่ขาด
แคลน 

เด็กนักเรยีนที่ขาดแคลน ไดรับ
อาหารกลางวันทุกคน 

1,60,000 
(อบต.) 

 1,600,000 
(อบต.) 

1,600,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กนักเรยีนมี
รางกาย 
สติปญญาเติบโต
ตามวัย 

สวน
การศึกษา 

17 โครงการอาหารเสรมิ (นม) จัดอาหารเสริม
สุขภาพใหแกเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนไดรับอาหารเสริม
(นม)ครบทุกคน 
 

750,000 
(อบต.) 

 750,000 
(อบต.) 

750,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

เด็กนักเรยีนมี
รางกาย 
สติปญญาเติบโต
ตามวัย 

สวน
การศึกษา 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  15 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

18 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

1. เพ่ือปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามใหแก
นักเรียน 

กลุมนักเรียนของโรงเรยีนพื้นที่
ตําบลนากลาง ทุกระดับชั้น  
(โรงเรียนบานนากลาง โรงเรียน
บานนาใหญ โรงเรียนบานหนอง
บอน โรงเรียนบานหวยตะครอ)  

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

นักเรียนประพฤติ
ตนเปนคนดตีอ
สังคมสวนรวม 
นักเรียนมีคณุธรรม
ที่ดีงาม 

สวน
การศึกษา 

19 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือเปนเวทีใหเด็ก
ไดเลือกเรยีนรูและ
การสรางทักษะ
ประสบการณตาม
ความสนใจ 

1. จัดกิจกรรมงานวันเด็กสําหรับ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียนในพ้ืนที่ตําบลนากลาง 
และเด็กเล็กนอกสถานศึกษา 
2. รอยละ 80 ของเด็กและ
นักเรียนไดรวมกิจกรรมงานวันเด็ก 

70,000 
(อบต.) 

 70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

เด็กไดรับ
การสงเสริม
การศึกษา 

1. เด็กทุกชวงวัยมี
ประสบการณชีวิต
ที่หลากหลาย 
 

สวน
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและการสรางสุขภาวะที่ดีดวยการพ่ึงพาตนเอง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

สงเสริมการออก
กําลังกาย รําไม
พลอง/ การเตนแอ
โรบิก เพ่ือสุขภาพ 

จัดเวทีเตนแอโรบิก/การราํไม
พลองเพ่ือสุขภาพ การออกกําลัง
กายที่เหมาะสมกับประชาชนทุก
เพศทุกวัย อยางอยางสม่ําเสมอ 

30,000 
(อบต.) 

 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จํานวน
ผูปวยที่
ลดลง 

1. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  
2. ลดอัตราการ
ปวยเจ็บเนื่องจาก
ขาดการออกกําลัง
กาย 

สวน
สาธารณสขุ 

2 โครงรณรงคและการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันการ
แพรระบาดของ
โรคไขเลือดออกใน
ชุมชน 

1. มีการพนหมอกควันและ
แจกจายทรายปองกันการ
ขยายพันธุของยุงลาย  
2. มีการพนหมอกควันในพ้ืนที่
เสี่ยง/โรงงานอุตสาหกรรม 

80,000 
(อบต.) 

 80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จํานวน
ผูปวยที่
ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพดี รูวิธี
ปองกันความ
เจ็บปวยจากโรค
ไขเลือดออก 

สวน
สาธารณสขุ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและการสรางสุขภาวะที่ดีดวยการพ่ึงพาตนเอง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันการติด
เช้ือโรคพิษสุนัขบา  

1. มีวัคซีนปองกันสุนัขแพรเชื้อ
โรคสุนัขบาเพียงพอตอจํานวนสุนขั 
2. การฉีดวัคซีนใหสุนัขไมมี
เจาของ จรจัด และควบคุมการ
ขยายพันธอยางครบถวน 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จํานวน
ผูปวยที่
ลดลง 

ไมมผีูปวยตดิเช้ือ
โรคพิษสุนัขบาใน
เขตตําบลนากลาง 

สวน
สาธารณสขุ 

4 โครงการสงเสริมพัฒนาความรู
การใชยาอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหประชาชน
ความรูและการ
เลือกใชยาอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสม 

อมรมใหความรู เรื่อง การเลือกใช
ยาดวยตนเองอยางถูกตองและ
เหมาะสม กรณีมคีวามจําเปน 
เปาหมาย ผูนําชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอย
กวา 100 คน  

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

จํานวน
ผูปวยที่
ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพดี รูวิธี
ปองกัน/รักษา
ความเจ็บปวย
เบ้ืองตน 

สวน
สาธารณสขุ 

5 โครงการคุมครองผูบริโภค เพ่ือเปนการเฝา

ระวังและตรวจสอบ

คุณภาพความ

ปลอดภัยของอาหาร 

1. รณรงคการบริโภคอาหารสะอาด
ปลอดภัยปราศจากสารปนเปอน 
2. ดําเนินการตรวจรานขายอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหารภายใน
ชุมชน 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จํานวนผูปวย
ที่ลดลง 

ประชาชนมีความรู
และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่
ถูกตอง และมีความ
ปลอดภัย 

สวน
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและการสรางสุขภาวะที่ดีดวยการพ่ึงพาตนเอง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

6 สงเสริมระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน 

เพื่อใหประชาชน
เขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขและการ
สงเสริมสุขภาพ 

สนับสนุนโครงการของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 
ในการจัดบริการดานสุขภาพ 

230,000 
(อบต.และ 

สป.สช.) 

 230,000 
(อบต.และ 

สป.สช.) 

230,000 
(อบต.และ 

สป.สช.) 

ประชาชนท่ี
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนและไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

สวน
สาธารณสุข 

7 สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข
หมูบาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข และ
อนามัยชุมชน ของ 
อสม. 

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
สุขอนามัย ของ อสม.ทุกหมูบาน 
หมูบานละ 15,000 บาท จํานวน 9 
หมูบาน 

135,000 
(เงินอุดหนุน) 

 135,000 
(เงินอุดหนุน) 

135,000 
(เงินอุดหนุน) 

ประชาชนท่ี
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนและไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

สวน
สาธารณสุข 

8 อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชมรมผูสูงอายุตําบล
นากลาง 

เพ่ือการจัด
กิจกรรมดูแล
สุขภาพของ
ผูสูงอาย ุ

สนับสนุน/จัดกิจกรรมอบรม/
สงเสริมคณุภาพชีวิตสูงอายุ ของ
ชมรมผูสูงอายุตําบลนากลาง 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนและ
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

สวน
สาธารณสขุ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและการสรางสุขภาวะที่ดีดวยการพ่ึงพาตนเอง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

9 โครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข  สรางเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
แข็งแรง และการ
รวมกลุมชวยเหลือ
กันของผูสูงอายุ 

กิจกรรมอบรม/สงเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพใจของประชาชน 
สรางเครือขายการสงเสริมสุขภาพ
ภายในชุมชน/หมูบาน 

100,000 
(อบต.) 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนและ
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

สวน
สาธารณสขุ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ เพ่ือการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
การสรางเครือขาย
ดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมอบรม/สงเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพใจผูสูงอายุ จัดตั้ง
หนวยบริการสุขภาพ สราง
เครือขาย การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางเขมแข็ง 

300,000 
(อบต.) 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนและ
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง 

สวน
สาธารณสขุ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.3 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคณุภาพและยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการสานสมัพันธ ปนน้ําใจสูผู
ยากไร ผูดอยโอกาส หรือผูไรที่พึ่ง 

ชวยเหลือผูยากไร
ใหมีเครื่องใช
จําเปนในการดํารง
ชีพ 

จายเงนิสงเคราะห/มอบสิ่งของ
สําหรับการยังชีพ ใหแกผูยากไร  ผู
ไรที่พ่ึง ผูดอยโอกาสมรีายไดต่าํ
กวาเกณฑใหไดรบัความชวยเหลือ
ทกุครัวเรือน 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในการดํารง
ชีพ 
 

สํานกังาน
ปลัด 

2 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกิ่งกาชาด อําเภอ 
สูงเนิน /กิ่งกาชาดจังหวัด
นครราชสมีา 

เพ่ือสนับสนุนการ
ชวยเหลือ
ประชาชนผู
ประสบอุบตัิภัย 

1. การจดัหาพัสดุ ครุภณัฑสําหรบั
การชวยเหลือผูประสบภัย 
2. จัดกิจกรรมรับบรจิากโลหิต ทํา
การคัดกรองโลหิตไวชวยเหลือผู
ประสบอุบตัิภัย 

10,000 
(อบต) 

 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือที่
รวดเร็วทันตอการ
บรรเทาอุบัติภัย 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.3 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคณุภาพและยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมบานผูยากไร 

ชวยเหลือผูยากไร  
ที่ขาดแคลนที่พัก
อาศัย 

1. กอสรางบานใหแกคนยากจนที่
ไมมีที่ดินหรือไมมีบานพักอาศัยที่
เหมาะสม หรือ 
2. ปรับปรุงซอมแซมผูยากไร คน
ยากจน ที่มีบานแตทรดุโทรมแตไม
มีเงนิทุนในการปรับปรุงซอมแซม 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนมีความ
มั่นคงดานที่อยู
อาศัย 

สํานกังาน
ปลัด 

4 โครงการมอบเครื่องนุงหมตานภัย
หนาว 

เพ่ือชวยเหลือผู
ยากไรที่ขาดแคลน
เครื่องนุงหมกัน
หนาว 

แจกจายเครื่องนุงหมกันหนาวให
ราษฎรกรณมีีประกาศภัยพิบติั
ฉุกเฉิน(ภัยหนาว) .ใหแกผูสูงอายุ 
เด็กเล็ก และประชาชนผูยากไรมี
เครื่องนุงหมกันหนาว 

100,000 
(บาท) 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือที่
รวดเร็วทันตอการ
บรรเทาอุบัติภัย
ตางๆ 

สํานกังาน
ปลัด 

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผูสูงอายุ /ผูพิการ 

เพ่ือฝกอบรม
ทักษะอาชีพที่
เหมาะสมใหผูสูงมี
งานทําเวลาวาง 
และมรีายไดเสรมิ 

จัดกิจกรรมการฝกอบรม สงเสริม
อาชีพสําหรับ ผูสูงอายุ/ผูพิการเพิม่
ทักษะอาชีพอิสระ ใหผูสูงอายุ/ผู
พิการ ที่มีอาชีพเสริมรายได 

50,000 
(บาท) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายไุดใช
ทักษะทํางานสราง
รายไดในยามวาง 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสรางความสังคมที่เปนธรรม 

1.4 แนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและการคุมครองทางสังคมที่มีมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ กาวทันวิถี
โลก 

สงเสริมการพัฒนา
ทักษะ 
ความสามารถของ
เยาวชน ผูหญิง  
ผูสูงอายุหรือผู
พิการในการพ่ึงพา
ตนเอง 

จัดฝกอบรมเยาวชน ผูหญิง 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรบัใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ผูหญิงท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในการดํารง
ชีพ 

สํานกัปลัด 

2 โครงการจางงานนักเรียน 
นักศึกษาในชวงปดภาคเรียน 

สงเสริมการพัฒนา
ทักษะ ความ 
สามารถของ
นักเรียนนักศึกษา  

ทําการจางงาน นักเรียน นักศึกษา
เพ่ือสรางเสริมประสบการณการ
ทํางานชวงปดภาคเรียน จํานวนไม
นอยกวา 20 คน 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เยาวชน/ 
ประชาชน ที่
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในการดํารง
ชีพ 

สํานกัปลัด 

3 โครงการฝกอบรมกฎหมายแก
ประชาชน 

เพ่ือใหความรูดาน
กฎหมายใหแก
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลนากลาง 

เพ่ือทําการอบรมใหความรูเรื่อง
กฎหมายทั่วไปที่มีความสําคญัหรอื
จําเปนสําหรับผูนําชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

ทุกภาคสวนของ
สังคมและชุมชนมี
บทบาทในการ
ปกปอง คุมครอง
เด็กสตร ี

สํานกัปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  
 และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง 

2.1 แนวทางการสงเสริมระบบเกษตรย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมการเกษตร
แบบตามแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ

จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสรมิการ
ทําเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 
(อบต) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
สงเสริม
อาชีพ 

เกษตรกรเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได เพ่ิม
ผลผลติ ควบคมุ
ตนทุนคาใชจายให
สมดลุกับรายได 

สํานกังาน
ปลัด 

2 โครงการสงเสริมการปศุสตัวแบบ
เกษตรอินทรีย 

สงเสริมปศสัุตว
แบบธรรมชาติและ
การผลิตระบบ
เกษตรอินทรีย 

จํานวนเกษตรกรท่ีเขารับการ
ฝกอบรมทักษะการผลิตการเลี้ยง
สัตวแบบผสมผสาน พึ่งพา
ธรรมชาตลิดการใชเคมีภณัฑ 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
สงเสริม
อาชีพ 

ลดปริมาณการใช
สารเคมีในการผลิต
ภาคเกษตรลดลง
อยางตอเน่ืองทุกป 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  
 และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง 

2.1 แนวทางการสงเสริมระบบเกษตรย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริมการผลิตภณัฑ
แบบการเกษตรสมัยใหม 

เพ่ือสงเสริมการ
ผลิตการเกษตร
โดยธรรมชาต ิ

ฝกอบรมทักษะ การผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร 
ซึ่งเปนวิธีการปลูกที่ควบคมุไมใหมี
การปนเปอนของสารเคมีในทุก
ขั้นตอนการผลิต 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
สงเสริม
อาชีพ 

ลดปรมิาณการใช
สารเคมีในการ
ผลิตภาคเกษตร
ลดลงอยาง
ตอเนื่องทุกป 

สํานกังาน
ปลัด 

4 โครงการสงเสริมการผลิตพืช
คุณภาพดี/ผลติขาวดวยวิธีเกษตร
อินทรีย 

1. เพ่ือสรางทักษะ
การเพ่ิมผลผลิตพืช 
2. เพ่ือการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิต
พืชของชุมชน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิความรูเพ่ิม
เกษตรกรในพื้นที่ ดานทักษะการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชน เชน ขาว  
ที่มีคุณภาพและผลผลติตอไร
เพ่ิมขึ้น 

100,000 
(อบต.) 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
พัฒนาทักษะ
ความรู 

เกษตรกรเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
สามารถควบคุม
ตนทุน และเพ่ิม
ผลผลติ  

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  
 และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง 

2.1 แนวทางการสงเสริมระบบเกษตรย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรมการผลิตพืชไร 1. เพ่ือสรางทักษะ
การเพ่ิมผลผลิตพืช
ไรของเกษตรกร 
2. เพ่ือการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิต
พืชของชุมชน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิความรูเพ่ิม
เกษตรกรในพื้นที่ ดานทักษะการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชน เชน 
ขาวโพด มันสําปะหลัง  ที่มี
คุณภาพและผลผลติตอไรเพ่ิมขึ้น 

100,000 
(อบต.) 

 - - เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
พัฒนาทักษะ
ความรู 

เกษตรกรเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
สามารถควบคุม
ตนทุน และเพ่ิม
ผลผลติ  

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  
 และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง 

2.2 แนวทางการสงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาและบริการในชุมชนเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจภูมิภาค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลผลติและพัฒนา 
บรรจุภัณฑ สูประชาคมอาเซยีน 
(AEC) 

1. เพ่ือสรางทักษะ
การเพิ่มผลผลติ
การเกษตร 
2. เพ่ือการเพ่ิม
มูลคาของผลผลิต
พืชของชุมชน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิความรูเพ่ิม
เกษตรกรหรือผูผลติสินคาชุมชน 
ดานทักษะการแปรรูปผลติผล
การเกษตร และการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ที่รองรับการคาขายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน(AEC) 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เกษตรกรท่ี
ไดรับการ
พัฒนาทักษะ
ความรู 

เกษตรกรเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
เพ่ิมชองทางการ
กระจายสินคาสู 
AEC 

สํานกังาน
ปลัด 

2 โครงการฝกอบรมเตรยีมความ
พรอมดานภาษา สูประชาคม
อาเซียน (AEC) 

เพ่ือการศักยภาพ
และโอกาส
ทางการคาและ
การบริการใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิความรูเพ่ิมดาน
ดานภาษาสําหรับ การคาขายหรือ
การบริการในชุมชน ใหพรอมตอ
การเขาสูภูมิภาค ASEAN 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
พัฒนาอาชีพ 

การคาและบริการ
ในชุมชนเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
เพ่ิมชองทางการ
กระจายสินคาสู 
AEC 

สํานกังาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

1 โครงการกอสรายกระดับหินคลุก
สายโสกนกเต็น – ทับควาย หมูท่ี 
1 บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดับถนนดิน
พรอมลงหินคลุก กวาง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

700,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง พรอมรางระบาย
น้ํา คสล. ถนนหนาหอพักนายขู – 
ปากซอยบานกํานันสมนึก หมู 1 
บานนากลาง 

เพื่อระบายน้ําฝน 
น้ําทิ้ง หรือน้ํา
เสียจากครัวเรือน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา 
คสล.พรอมฝาปด ปากรางกวาง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

200,000 
(อบต.) 

 - - ทางระบายน้ํา
ในชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหาน้ําทวม
ขัง ลดมลภาวะ
จากน้ําเนาเสยี
ภายในชุมชน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงานที่ 

   (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อม
ถนนหนองตาดา – โสกจิก หมูที่ 2 
บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อม
ถนนเดิม กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุไมนอย
กวา 900 ลูกบาศกเมตร 

440,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองไผนอย – คําบอน หมู 2 บาน
นาใหญ 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
1,150 ลูกบาศกเมตร 

500,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 
คสล. เลียบคลองหวยบาน หมู 3 
บานหวยตะครอ 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
4  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 280 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา 

154,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ 

   (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

6 โครงการกอสรางคอนกรีตดาดคัน
คลองหลังโรงเรียนบานหวยตะครอ 
หมู 3 บานหวยตะครอ 

เพื่อปองกันนํ้ากัด
เซาะตลิ่ง พื้นท่ี
โรงเรียนและแนว
ถนน 

ทําการกอสรางดาดคอนกรีตลาด
คันคลอง - โรงเรียนบานหวย
ตะครอ ความสูงตามแนวลาด
เอียง 2.8 เมตร ความยาว 100 
เมตร  

300,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหาน้ํากัด
เซาะถนน และ
แนวตลิ่งคลองพัง
เสียหาย 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. พรอมฝาปด ทางแยกบาน
นายสวาง หมู 4 บานหนองบอน 

เพื่อการระบายน้ํา
ทิ้ง น้ําเสยีจาก
ครัวเรือน  ไมให
ทวมขังภายใน
หมูบาน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา 
คสล.พรอมฝาปด ปากรางกวาง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

250,000 
(อบต.) 

 - - รางระบายน้ํา
แบบ
มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหา
มลภาวะจากน้ํา
ทิ้ง น้ําเนาเสีย
ภายในชุมชน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
หนาเมรุ – หนองไฮ หมู 5  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
กวาง 5 เมตร ยาว  200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดาํเนินการไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 

550,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. พรอมฝาปด ถนนสายหลัง 
เมรุ พรอมขยายผิวจราจร หมู 5 
บานนากลาง 

เพื่อการระบายน้ํา
ทิ้ง น้ําเสยีจาก
ครัวเรือน  ไมให
ทวมขังภายใน
หมูบาน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา 
คสล.พรอมฝาปด ปากรางกวาง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

250,000 
(อบต.) 

 - - รางระบายน้ํา
แบบ
มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหา
มลภาวะจากน้ํา
ทิ้ง น้ําเนาเสีย
ภายในชุมชน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
ถนน สปก. - โสกจิก) หมู 6 บาน
นาใหญพัฒนา 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนดหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
750 ลูกบาศกเมตร 

700,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางยกระดับถนนดิน
พรอมลงหินคลุก สายบึงธัมรงค หมู 
6 บานนาใหญพัฒนา 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมยกระดับถนนดิน หนาเฉี่ย 
0.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 750 ลูกบาศกเมตร 

1,000,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานท่ี 

 วัตถุประสงค   2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ 
 

รับผิดชอบ 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
นายวิภู - บานนายนพ หมู 7 บาน
บุตาตอง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 500  ตาราง
เมตร 

275,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
บานนายนพ - โนนพะงาด - แยก
ทาบาง หมู 7 บานบุตาตอง  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนลาดยาง  
กวาง  5.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนไมนอย
กวา 7,500 ตารางเมตร 

1,543,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

14 โครงการกอสราง ถนน คสล. (สาย
หลังอูโชค – ทางรถไฟ)  
หมู 8 บานนากลางสามัคคี 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสราง ถนน คสล. กวาง 
6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

620,000 
(อบต) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  32 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานท่ี 

 วัตถุประสงค   2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ 
 

รับผิดชอบ 

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. พรอมฝาปด ซอยตลาด
ชุมชน - ทางแยกตนแจง หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 

เพื่อการระบายน้ํา
ทิ้ง น้ําเสยีจาก
ครัวเรือน  ไมให
ทวมขังภายใน
หมูบาน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากรางกวางเฉลี่ย 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

 - - รางระบายน้ํา
แบบ
มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหา
มลภาวะจากน้ํา
ทิ้ง น้ําเนาเสีย
ภายในชุมชน 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บาน
นายจิตต – ถนนลาดยาง บานนาง
ปรารถนา หมู 9 บานนากลาง
พัฒนา 
 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก กวาง
เฉลี่ย 6 เมตร เฉลี่ย หนา 0.15 
เมตร เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

800,000 
(อบต.) 

 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางศาลาที่พัก
ผูโดยสาร 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางหรือใช
บริการระบบ
ขนสงสาธารณะ 

ทําการกอสรางศาลาที่พัก สําหรับ
พักรอรถโดยสารประจําทาง  

- หมู 4 บานหนองบอน 
- หมู 7 บานบุตาตอง 

100,000 
(อบต.) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
บานบุตาตอง - ถนนมิตรภาพ (ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2) หมู 7 
บานบุตาตอง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 6.00 ม. ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
5,000 ตารางเมตร  

 

6,000,000
(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

  - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน คสล.  
(เชื่อมถนน คสล.เดิม หนอง 
สะทอน – หนองปกใจ) หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 6,000 ตารางเมตร 

3,300,000 
(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

 - - เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการเสริมผวิจราจร สาย หนา 

บมจ.ทิปโกแอสฟลท – บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา

เสนทางการ

คมนาคมและ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. ชวงที่ 1 

กวาง 10 เมตร ระยะทาง 500 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 และ ชวงท่ี 2 

กวาง 10 เมตร ระยะทาง 500 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ระยะ 700 

เมตร 

-  7,000,000 

(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย 
สปก. (บานนากลาง หมู 1 – บาน
นาใหญพัฒนา หมู 6) 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
12,000 ตารางเมตร  

-  5,500,000 
(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

22 โครงการกอสราง คสล. ซอยบาน
นางปอน หมู 1 บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  4  
เมตร ยาว 80 เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 200 
ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
(สาย สปก.-หนองไผ) หมู 1  
บานนากลาง 
 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนลาดยาง กวาง  
6.00  เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดาํเนินการไมนอยกวา  6,000 
ตารางเมตร 

-  2,000,000 
(บูรณาการ) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยกลางบาน/ถนนแนว
เขตหมู 1 และหมู 9 ม.1   
บานนากลาง 

เพื่อระบายน้ํา
ทิ้ง น้ําเสยีจาก
ครัวเรือน  
ไมใหทวมขัง
ภายในหมูบาน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากรางกวางเฉลี่ย 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

- ทางระบาย
น้ําในชุมชนที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหามลภาวะ
จากน้ําทิ้ง น้ําเนา
เสียภายในชุมชน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ 
หนวยงานที ่

 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนายเทิด) หมู 1  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 280 ตารางเมตร 

-  150,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนายมิตร) หมู 1  
บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 4 เมตร.ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 200 ตารางเมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายน้ํา คสล. ซอย
บานนายบัว  หมู 1 บานนา
กลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  4  
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 
200 ตารางเมตร พรอมรางระบาย
น้ํา 

-  175,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายโสกคูน-ดอนหวาย หมู 1  
บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเช่ือม
ถนนเดิม กวาง  5  เมตร ความยาว
รวม 1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 500 ลูกบาศกเมตร 

-  450,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนายใจ) หมู 1  
บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 4 เมตร.ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 160 ตารางเมตร 

-  88,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายน้ํา แบบมฝีา
ปด คสล. ซอยบานนายสมพงษ 
หมู 1 บานนากลาง 

เพื่อระบายน้ํา
ทิ้ง น้ําเสยีจาก
ครัวเรือน  
ไมใหทวมขัง
ภายในหมูบาน 

ทําการกอสราง รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากรางกวางเฉลี่ย 
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

- ทางระบาย
น้ําในชุมชนที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปญหามลภาวะ
จากน้ําทิ้ง น้ําเนา
เสียภายในชุมชน 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

31 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนางเทียบ สนมศรี  
หมู 1 บานนากลาง 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 4 เมตร.ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 200 ตารางเมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายตะวันตกบานนายเล็ก เล็ก 
สุรวงค – ถนนลาดยาง อบจ.) 
หมู 1 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง  6 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,800 ตารางเมตร 

-  220,000 
(อบต) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
เลียบคลองหวยมะเกลือ – โสก
แดง หมู 1 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว  2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,500 
ลูกบาศกเมตร 

-  630,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

34 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
เลียบคลองวังมวง – คลองหวย
ยาง หมู 1 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว  1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,125 
ลูกบาศกเมตร 

-  480,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางยกระดับถนน
ดิน และลงหินคลุก (สายบาน
นายนอย) หมู 1 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนยกระดับถนนดิน
กวาง  5 เมตร ยาว 300 เมตร และ
ลงหินคลุก กวาง  5 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,500 ตารางเมตร 

-  220,000 
(อบต) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย
ทิศตะวันตกคลองหวยยาง - 
แนวเขตโครงการนวนคร)  
หมู  1 บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการปรับเกรดยกระดับถนนดิน 
ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินไมนอยกวา 450 ลูกบาศกเมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย
ริมคลองหวยยาง) หมู 1  
บานนากลาง 
 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางปรับเกรด และ
ยกระดับถนนดิน กวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 450 ลูกบาศกเมตร 

-  150,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยสุขสมบูรณ หมู 2  
บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร 

-  132,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจร
ถนน คสล. ซอยโนนสมบรูณ  
หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย
หลังตลาดชุมชน) หมู 2  
บานนาใหญ  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 90ตารางเมตร 

-  46,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
บอขยะ – ทาบาง หมู 2  
บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 500 ตารางเมตร 

-  275,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย 
สปก. (เชื่อมทางแยกหนองตาดา – 
โสกเสือตาย) หมู 2 บานนาใหญ 
 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นพิว 
จราจรไมนอยกวา 5,000 ตาราง
เมตร 

-  2,750,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

43 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (สาย
หวยบักเหวน – คําบอน) 
หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหน
คลกุไมนอยกวา 450 ลูกาศกเมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน คสล. (สาย
หลังรานวงศธรบริการ - หมูบาน
จัดสรร) หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 400 ตร.ม. 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(สาย
หลังอนามัย – สระหนองแก) 
หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศก
เมตร 

-  630,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

46 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายโสกนกเต็น – กุดโมง) 
หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 1,800 ลูกบาศกเมตร 

-  750,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหวยบักเวน – หนองไผ) 
หมู 2 บานนาใหญ  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,800 ลูกบาศกเมตร 

-  680,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
(สายโสกจิก) หมู 2 บานนาใหญ  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
6,000 ลูกบาศกเมตร 

-  530,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

49 โครงการกอสรางถนน หินคลุก(สาย
ทางแยกหนองตาโขง-โสกจิก) หมู 2 
บานนาใหญ  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 
1,800 ลูกบาศกเมตร 

-  500,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองตาดา – โสกเสือตาย หมู 2 
บานนาใหญ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 

51 การกอสรางปรับปรุงขยายขยายทอ
เหลี่ยม คสล.ชนิดหลายชอง (บริเวณ
ทางเขาหมูบาน) หมู 3 บานหวย
ตะครอ 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางปรับปรุงขยายทอ
เหลี่ยม คสล.ชนิดหลายชอง (Box 
culvert) ทั้ง 2 ฝง มีความกวาง 2 
เมตร ยาว 5 เมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

52 โครงการกอสรางถนน คสล.  
(สายบานนางเล็ก) หมู 3  
บานหวยตะครอ  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 160 ตารงเมตร 

-  88,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอย
ชุมชนบานนางสุกัญญา ซื่อตรง)  
หมู 3 บานหวยตะครอ  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 3 เมตร ระยทาง 60 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 27 
ลูกบาศกเมตร 

-  50,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ทองสุข ชวงท่ี 2 หมู 4 
บานหนองบอน  

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว  80 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา  400  ตารางเมตร 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

55 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
นายเสนห หมู 4 บานหนองบอน  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว  80 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา  400  ตารางเมตร 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางหินคลุก (เชื่อม
ถนนมิตรภาพ – บอฝรั่ง) หมู 4 
บานหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม
ถนนเดิม กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 
150 ลูกบาศกเมตร 

-  180,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางหินคลุก (บาน
นายบัวผัน – โครงการนวนคร) หมู 
4 บานหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม
ถนนเดิม กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 
375 ลูกบาศกเมตร 

-  450,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

58 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (สาย
ขางการเคหะฯ – นวนคร - ถนน
มิตรภาพ) หมู 4 บานหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว  2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 
1,500 ลูกบาศกเมตร 

-  630,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางหินคลุก บานนาง
มลิวรรณ หมู 4 บานหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม
ถนนเดิม กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 
375 ลูกบาศกเมตร  

-  400,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
สาโก หมู 5 บานนากลาง 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม
ถนนเดิม กวาง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 550 ลูกบาศกเมตร 

-  340,000 
(อบต.) 

 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดนิทาง
และขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

61 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายประไพ หมู 5  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  5 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 ตร.ม 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายชํานาญ หมู 5  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  5 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 ตร.ม 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายวุฒิชัย หมู 5  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  5 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 ตร.ม 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย
บานนางเต็ง) หมู 5  
บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 160 ตาราง
เมตร 

-  88,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

65 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

ขางบานนายก หมู 5 บานนากลาง 

เพื่อพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมและ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ดาํเนินการไมนอยกวา 280 

ตารางเมตร 

-  160,000 

(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

66 กอสรางถนน คสล. (เชื่อมตอถนน 
ค.ศ.ล.เดิม ซอยบานนายชวง) 
หมู 5 บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีดําเนินการไม
นอยกวา  40  ตารางเมตร 

-  22,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย
ตะวันออกวัดนากลาง) 
หมู 5 บานนากลาง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร 

-  550,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

68 โครงการกอสรางถนน คสล. (สาย
รอบสระหนองยานาก) หมู 5 
บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  3 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 360  ตร.ม 

-  198,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนน คสล. (สาย
หนองน้ําซาง) หมู 5 บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400 ตร.ม 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหลังวัดนากลาง - หนองปอ) 
หมู 5 บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว  1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 900 
ลูกบาศกเมตร 

-  380,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

71 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายบานนางสุวรรณ) หมู 5  
บานนากลาง  
 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 375 
ลูกบาศกเมตร 

-  160,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายโรงปุย – หนองโดน) หมู 5 
บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,350 ลูกบาศกเมตร 

-  570,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

73 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายเลียบคลองหวยมะเกลือ 
หมู 5 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว  2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,500 ลูกบาศกเมตร 

-  630,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

74 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายสระวัด - หนองสองหอง)  
หมู 5 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทาง  
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 900 ลูกบาศกเมตร 

-  1,000,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายทาดู – หนองแก) หมู 5 
บานนากลาง 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุกเช่ือม
ถนนเดิม กวาง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 550 ลูกบาศกเมตร 

-  340,000 
(อบต.) 

 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

76 โครงการกอสราง ถนน (คสล. 
ซอยบานนางเต) หมู 6 บานนา
ใหญพัฒนา  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นทีด่ําเนินการ
ไมนอยกวา  600 ตารางเมตร 

-  330,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

77 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(ซอยบานนางเรียน) หมู 6 บาน
นาใหญพัฒนา  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
3.20 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

78 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
ซอยบานนางปาน ศิริมา หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  600 
ตารางเมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

79 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
ซอยบานนายชาญชัย – นายบัวลี 
หมู 6 บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  150 
ตารางเมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  

80 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
ซอยบานนายกอง หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  3.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา  
150 ตารางเมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

81 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
ซอยบานนายประหยัด หมู 6 
บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  3.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา  
150 ตารางเมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

82 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
ซอยบานนายไหล หมู 6 บานนา
ใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  3.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา  
150 ตารางเมตร 

-  100,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
(บานนอยหัวสระ) หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการปรับปรุง ซอมสราง ผิว
จราจรถนนลาดยาง กวาง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอย
กวา 2,500 ตารางเมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(เสนทางวังไทร – บึงธัมรงค)  
หมู 6 บานนาใหญพัฒนา  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไมนอยกวา 2,700 
ลูกบาศกเมตร 

-  880,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย 
สปก. - บานนางนวย) หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางปรับเกรดถนนดิน 
กวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,500 
ลูกบาศกเมตร 

-  200,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

86 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สาย หนองกาบ - หนองปกใจ) 
หมู 6 บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 550 
ลูกบาศกเมตร 

-  330,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายบานนายนอย – ทางเช่ือม
ถนนสายหนองปกใจ) หมู 6 บาน
นาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมลง
หินคลุก กวาง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 750 ลูกบาศกเมตร 

-  1,000,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

89 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนายคํา  มวนสูงเนิน) 
หมู 7 บานบุตาตอง  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 116 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 464 ตารางเมตร 

-  255,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

90 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(เชื่อมถนน คสล. หมูบานตะวัน
แลนด) หมู 7 บานบุตาตอง 
 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 400  ตาราง
เมตร 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

91 โครงการกอสรางถนน คสล. (สาย
ศาลปูตา) หมู 8 บานนากลาง
สามัคค ี

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 240 
ตารางเมตร 

-  130,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

92 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(เชื่อมถนน คสล.เดิม ซอยบาน
นายลิบ) หมู 7 บานบุตาตอง 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา 200 ตารางเมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที ่

   (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

93 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(ซอยบานนางสมจิตร กระจาง
เนตร) หมู 7 บานบุตาตอง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
112 ลกูบาศกเมตร 

-  65,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

94 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สามแยกสระน้าํทิศใต ซอยรัฐ
บํารุง 4 – บานกุดขมิ้น ) หมู 7 
บานบุตาตอง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,350 ลูกบาศกเมตร 

-  780,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

95 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
แนวเขตตําบลนากลาง – ตําบล 
สูงเนิน หมู 7 บานบตุาตอง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนลาดยาง 
กวาง 5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
1,600 ตารางเมตร 

-  880,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

96 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(ซอยบานนายขวัญ ชุมตรีนอก)  
หมู 7 บานบุตาตอง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 3 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกมนอยกวา 48 
ลูกบาศกเมตร 

-  32,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 

97 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(ซอยขางปมน้ํามัน ฝงสลักได) 
หมู 8 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 58 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา  232 
ตารางเมตร 

-  127,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 

98 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนายนาก นันสูงเนิน 
ติดแนวเขตโรงเรียนบาน 
นากลาง) หมู 8 บานนากลาง
สามัคคี  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร 

-  99,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และขนสง 

กองชาง 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  60 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

99 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(ถนนมิตรภาพ จากโรงสูบ – 
ทางรถไฟ) หมู 8 บานนากลาง
สามัคค ี

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
375 ลูกบาศกเมตร 

-  220,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

100 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(ทางแยกอูโชค – เทศบาลกุด
จิก) หมู 8 บานนากลางสามัคค ี

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา  0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
180 ลูกบาศกเมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

101 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหลังโรงเรยีนไปกดุ
กระเทียม) หมู 8 บานนากลาง
สามัคคี  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
150 ลูกบาศกเมตร 

-  90,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนสง 

กองชาง 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  61 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

102 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(สายบานนางเพียงจันทร) หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 200  ตาราง
เมตร 

-  110,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(สายบานนางละมลุ) หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 300 
ตารางเมตร 

-  165,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

104 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายลานเกษตร หมู 9  
บานนากลางพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 

-  550,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  62 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

105 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายสมนึก หมู 9  
บานนากลางพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 500 
ตารางเมตร 

-  250,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

106 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนางเมตตา หมู 9  
บานนากลางพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 500 
ตารางเมตร 

-  250,000 
(อบต.) 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

107 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายหนองปกใจ – หนองคลอง 
หมู 9 บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

108 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
(สายโสกแดง – หนองสิม) หมู 9 
บานนากลางพัฒนา 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อม
ถนนเดิม กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

109 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายไรนายชิต – ดอนพอใหญ  
หมู 9 บานนากลางพัฒนา 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อม
ถนนเดิม กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองปาชาเกา หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 
 

เพื่อพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก กวาง
เฉลี่ย 6 เมตร เฉลี่ย หนา 0.15 
เมตร เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ 

  (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

111 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายโสกแดง – โสกขาม หมู 9  
บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
เช่ือมถนนเดิม กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

112 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
เลียบคลองมะเกลือ – ดอนพอ
ใหญ หมู 9 บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
เช่ือมถนนเดิม กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

113 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายแยกไรแมทองมา – หนอง
หาน หมู 9 บานนากลางพัฒนา 
 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

114 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
แยกที่นานางทองจันทร – ไร
นายคําสอง หมู 9 บานนากลาง
พัฒนา 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
เช่ือมถนนเดิม กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

115 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายไรนายพุฒิพงศ – กุดเอียน 
หมู 9 บานนากลางพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
เช่ือมถนนเดิม กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

116 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายหนองปกใจ - หนองโดน 
 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวางเฉลี่ย 6 เมตร เฉลี่ย หนา 
0.15 เมตร เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

-  800,000 
(อบต.) 

 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  66 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที ่

  (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

117 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
(สายโสกแดง – หนองสิม)  
บานนากลางพัฒนาหมู 9 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
เช่ือมถนนเดิม กวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

-  700,000 
(อบต.) 

 เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

118 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(จากบานสมชาย-บานนาย
สมบัติ) หมู 1 บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 200 
ตารางเมตร 

-  - 110,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

119 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(ซอยบานนายประสิทธ์ิ) หมู 1 
บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  4.00 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 160 
ตารางเมตร 

-  - 100,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

120 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(ซอยบานนางเต็ง) หมู 5  
บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 4.00 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 160 
ตารางเมตร 

-  - 100,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

121 โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ ไรนายแขก – กุดโงง 
หมู 1 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 750 ลูกบาศก
เมตร 

-  - 200,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

122 โครงการกอสราง ถนน (คสล. 
ซอยบานนายบุญสม) หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล.  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 123 
ตารางเมตร 

-  - 67,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

123 โครงการกอสราง ถนน คสล. 
(ซอยบานนางกง) หมู 6  
บานนาใหญพัฒนา  
 

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
2.50 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา  57.50 ตาราง
เมตร 

-  - 32,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

124 โครงการกอสรางถนนดิน (เช่ือม
หวยวังมวง - นวนคร) หมู 1  
บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 750 ลูกบาศกเมตร 

-  - 120,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

125 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย
หนองตามง) หมู 2 บานนาใหญ
พัฒนา  

เพ่ือพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 625 ลูกบาศกเมตร พรอม
วางทอ คสล. Ø  0.40 เมตร 

-  - 200,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

126 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย
หนองลาง) หมู 4 บานหนองบอน  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 
2,000 ลูกบาศกเมตร 

-  - 240,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

127 โครงการกอสรางถนนดิน  
(สายหนองน้ําสาง-ถนนเลี่ยง
เมือง) หมู 5 บานนากลาง 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 2,500 ลูกบาศกเมตร 

-  - 300,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

128 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สาย โนนขามปอม – กุดขมิ้น) 
หมู 6 บานนาใหญพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน หินคลุก  
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 900 
ลูกบาศกเมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

129 โครงการกอสรางถนนดิน(สาย
หนองแจ-สระอีทูล) หมู 8  
บานนากลางสามัคค ี

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางปรับปรุงถนนดิน  
ยกระดับถนนดิน กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,250 ลูกบาศกเมตร 

-  - 150,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

130 โครงการกอสรางถนนดิน (สาย
หนองกระทุม – ถนนมิตรภาพ) 
หมู 8 บานนากลางสามัคคี  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการขุดลอกคลองซอย พรอม
ยกระดับถนนดิน กวาง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 

-  - 100,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

131 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ 
(สายหนองตาสิบ-หนองคอง) 
หมู 9 บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางยกระดบัถนนดิน 
กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 180 ลูกบาศกเมตร 

-  - 200,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

132 โครงการกอสรางถนน คสล. 
(เชื่อมตอถนน คสล.เดิม ซอย 
10) หมู 9 บานนากลางพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. กวาง  
4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา  400  ตารางเมตร 

-  - 220,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

133 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
(สายบานนายใหม- ถนน
มิตรภาพ) หมู  3 และ หมู 5 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน คสล. 
กวาง  4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือ หรือมีปริมาณพ้ืนไมนอยกวา 
4,800 ตารางเมตร 

-  - 2,640,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

134 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สาย สปก. ถึงสายหนองกาบ) 
บานนากลาง หมู  1 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน หินคลุก กวาง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 900 ลูกบาศก
เมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

135 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหลังบานนาใหญ – โสกผัก
โบก) หมู  2 บานนาใหญ  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,250 ลูกบาศกเมตร 

-  - 1,300,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

136 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายบานนายสายรุง - ถนน 
สปก.) หมู 2 บานนาใหญ  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,350 ลูกบาศกเมตร 

-  - 780,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

137 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายปาชาบานหวยวดั - หวย
บักเวน) หมู 2 บานนาใหญ  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไมนอยกวา 900 ลูกบาศก
เมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

138 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหนองเปา - ถนนเลี่ยงเมือง) 
หมู 5 บานนากลาง  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนน หินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไมนอยกวา 450ลูกบาศก
เมตร 

-  - 260,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

139 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายหวยตะคลอใต) หมู 5 บาน
นากลาง  

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 810 
ลูกบาศกเมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

140 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายหนองสมพงษ 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 900 
ลูกบาศกเมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

141 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองน้ําสาง หมู 5 บานนากลาง 
 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 900 
ลูกบาศกเมตร 

-  - 500,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

142 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองสมปอย หมู 5 บานนากลาง 
 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 640 ลูกบาศกเมตร 

-  - 390,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

143 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (สาย
โบสถสันติ ถึงถนน สปก.) หมู 6 
บานนาใหญพัฒนา 

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 180 ลูกบาศกเมตร 

-  - 110,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

144 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (สาย
ซอยดอนฟก) หมู 9 บานนากลาง
พัฒนา  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 65 ตารางเมตร 

-  - 50,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

145 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอย
หลังบานนางจารุณี เชื่อมถนนสาย
หนองตาดา) หมู 2 บานนาใหญ  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลกุไมนอยกวา 65 ตารางเมตร 

-  - 110,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

146 โครงการกอสรางดินผิวลูกรัง (สาย
สามแยกตะวันแลนด – แนวเขตปา
โนนพะงาด) หมู 7 บานบุตาตอง  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางยกระดับถนนดิน  
กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงผิวลูกรัง 
กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวางทอ 
คสล.Ø 0.60 เมตร 

-  - 45,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

147 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (สาย
สามแยกทาดู- กุดตองแพง) หมู 9 
บานนากลางพัฒนา  

เพื่อพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการกอสรางถนนหินคลุก 
กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลกุไมนอยกวา 1,875 
ลูกบาศกเมตร 

-  - 1,000,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและทางระบายน้ํา ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

148 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม  
คสล.  (Box culvert)  

เพื่อระบายน้ําไมให
กัดเซาะไหลทาง
หรือผิวจราจรชํารุด
เสียหาย 

กอสราง ทอเหลี่ยม คสล. ชนิดหลาย
ชองทาง Box culvert  
- หมู 2 บานนาใหญ (ฝายประชา

อาสา/ฝายหลวง) 

- หมู 3 บานหวยตะครอ 

- หมู 6 บานนาใหญพัฒนา
(คลองใตทาบาง/บึงธัมรงค) 

-  - 702,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

149 โครงการกอสรางสันชะลอ
ความเร็วรถยนต/ยานพาหนะ 
(ลูกระนาด) ถนนภายในหมูบาน 

เพ่ือลดความเร็ว
ของรถยนตและ
รถจักรยานยนตท่ี
ใชเสนทางภายใน
หมูบาน/ชุมชน 

ทําการกอสรางสันชะลอความเร็ว
รถยนต/ยานยนตทุกประเภท ตาม
แบบมาตรฐานของทางราชการ 

10,000 
(อบต.) 

 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 

150 โครงการจดัทําปาย เครื่องหมาย 
สัญญาณจราจร 

ปองกันสาธารณ
ภัยและบริการ
อํานวยสะดวก
การจราจร 

ติดตั้งไฟกระพริบเตือน กระจกโคง
บริเวณทางแยก ภายในหมูบาน
หนาเขตโรงเรียน และถนนสาย
หลักที่เปนจุดเสีย่งอุบัติเหตจิราจร 

65,000 
(อบต.) 

 65,000 
(อบต.) 

65,000 
(อบต.) 

เสนทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้น 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนสง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถ่ิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

(ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI)  รับผิดชอบ 

1 การขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้ง
โคมไฟแสงสวาง ม.1 - ม.9 

เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
และความตองการ
ใชไฟฟาภายใน
ชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  ทุก
หมูบาน ตามความจําเปนในแตละพื้นท่ี 
(ม.1-9) 

500,000 
(อบต.) 

 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต 
 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง  ขยายระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมู 5 
บานนากลาง 

ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบริโภค
ตลอดป 

ทําการปรับปรุงขยายระบบผลิต
น้ําประปา 
- กอสรางโรงสูบน้ําและเครื่องจาย

สารเคมี จํานวน 1 โรง 
- กอสรางระบบกรองนํ้าประปา 

ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. 
ตามแบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

1,200,000 
(อบต.) 
 

 - - จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช 

ประชาชนมี
ปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต 
 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถ่ิน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี 

(ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI)  รับผิดชอบ 

3 ขยายเขตการจายน้ําประปา ของ
การประปาสวนภูมิภาค 

ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอตอการ
อุปโภคและบริโภค
ตลอดป 

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค เพื่อทํา
การขยายเขตวางทอจายน้ําประปา   
- ม.7 บานบุตาตอง 
- ม.5 บานนากลาง 
- ม.2 บานนาใหญ /ม.6 บานนา

ใหญพัฒนา 
- ม.3 บานหวยตะครอ 

400,000 
(อบต.) 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช 

ประชาชนมี
ปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต 
 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางอาคารตลาดชุมชน  
(บริเวณหนา ท่ีทําการ อบต.เกา) 
หมู 1 บานนากลาง  

เพื่อเปนสถานท่ี
จําหนายผลิตผล/
สินคาภายในชุมชน 

ทําการกอสรางอาคารตลาดชุมชน 
พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง จํานวน 1 
หลัง และลานจอดรถ ตามแบบแปลนที่ 
อบต.นากลาง กําหนด 

2,900,000 
(อบต.) 

 - - ผูที่ไดรับการ
สงเสริม
ประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบอาชีพ
ภายในชุมชน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางปาย/ซุมปาย
หมูบาน ม. 1 - 9 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแก
ประชาชน 

ทําการกอสรางปาย/ซุมปายหมูบาน 
ปายบอกทาง (ปายขอความ ยินดี
ตอนรับเขาสูหมูบาน) ทุกหมูบาน/
ชุมชน 

300,000 
(อบต.) 

 - -  ประชาชนท่ีรับมี
ความพึงพอใจตอ
การใชเสนทาง
คมนาคมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถ่ิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

6 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ
ชุมชน/สวนสุขภาพสระเปลง 

เพ่ือสรางพ้ืนที่
พักผอนหยอนใจ
และลาน
อเนกประสงค
สําหรับการออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการกอสรางสวนสาธารณะ(สระ
หนองเปลง) จํานวน 1 แหง 
ประกอบดวยถนนรอบบริเวณ ลาน
กีฬากลางแจง ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย ปลูกตนไม และจัดสวน 

1,000,000 
(อบต.) 

 - - จํานวนชุมชน
ที่มีสวน 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สุขภาพกายและ
จิตใจที่แข็งแรง 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ/
สวนสุขภาพชุมชน หมู 2  
บานนาใหญ 

เพื่อสรางพ้ืนท่ี
พักผอนหยอนใจ
และลาน
อเนกประสงค
สําหรับการออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการกอสรางสวนสาธารณะ 
จํานวน 1 แหง ประกอบดวยถนน
รอบบริเวณ ลานกีฬากลางแจง 
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ปลูก
ตนไม และจดัสวน 

-  - 1,000,000 
(อบต.) 

จํานวนชุมชน
ที่มีสวน 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามวาง 
และมสุีขภาพ
กายและจติใจที่
แข็งแรง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพือ่เปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถ่ิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   

8 โครงการสวนสาธารณะ(ปรับปรุง
ภูมิทัศนโบสถสันติ) บานนาใหญ
พัฒนา หมู 6 

เพื่อสรางพ้ืนท่ี
พักผอนหยอนใจ
และลาน
อเนกประสงค
สําหรับการออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการกอสรางสวนสาธารณะ 
จํานวน 1 แหง ประกอบดวยถนน
รอบบริเวณ ลานกีฬากลางแจง 
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ปลูก
ตนไม และจดัสวน 

-  - 1,000,000 
(อบต.) 

จํานวน
ชุมชนที่มี
สวน 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามวาง 
และมสุีขภาพ
กายและจติใจที่
แข็งแรง 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุง ซอมแซมตลาด
ชุมชน 
 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแก
ประชาชน 

ตลาดชุมชน บานนากลางพัฒนา หมู 9 
ปรับปรุงโรงเรือน ยกระดับพ้ืน คสล.
ปองกันนํ้าทวม  และติดต้ังโคมไฟฟา
สองสวางเพิ่มเติม 

-  - 150,000 
(อบต.) 

จํานวนผูคา
ในตลาด
ชุมชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
อาชีพภายใน
ชุมชน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ เพื่อมีหองน้ําสะอาด
ใหบริการประชาชน
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ทําการกอสรางหองขนาด 4 หอง 
อาคารอาคาร กวาง 2.80 เมตร ยาว 
5.60 เมตร หองสวมกวาง 1.25 เมตร 
ยาว 1.30 เมตร 

-  - 150,000 
(อบต.) 

จํานวนชุมชน
ที่มีสวน 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สถานท่ีทํา
กิจกรรมยามวาง 
และมีสุขภาพกาย
และจิตใจท่ี
แข็งแรง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกขุดลอก สระ
หนองยานาก หมู 5 
บานนากลาง  

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกสระน้าํ ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

500,000 
(อบต.) 

 - - แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

2 โครงการวางทอสงน้ําจากสระ
หนองยานาก - สระวัดนากลาง 
หมู 5 บานนากลาง 

เพ่ือปองกัน
บรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา 

ทําการกอสรางวางทอสงนํ้า 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 

800,000 
(อบต.) 

 - - แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกขุดลอก สระ
หนองกาบ หมู 6 บานนาใหญ
พัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกสระน้าํ ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

500,000 
(อบต.) 

 - - แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกขุดลอก สระ
หนองปกใจ หมู 9 บานนากลาง
พัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกสระน้าํ ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

-  800,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า (คลอง
ทาบาง) หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อใหมีแหลงนํ้า
เพียงพอตอการ
เกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําหวยสาธารณะ 
ปากหวยกวาง 8.00 เมตร กน
หวยเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
รวม 3.50 เมตร ระยะทางขุดลอก
1,000 เมตร  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

-  200,000 
(อบต.) 

- แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า (คลอง
หวยยาง) 

เพื่อใหมีแหลงนํ้า
เพียงพอตอการ
เกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําหวยสาธารณะ 
ปากหวยกวาง 6.00 เมตร กน
หวยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
รวม 3.00 เมตร ระยะทางขุดลอก 
1,000 เมตร  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

-  200,000 
(อบต.) 

- แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร (คลองวังมวง) หมู 8 
บานนากลางสามัคค ี
 

เพ่ือใหมีแหลง
น้ําเพียงพอตอ
การเกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําคลอง
สาธารณะ ปากคลองกวาง 
8.00 เมตร กนคลองเฉลี่ย 
6.00 เมตร ลึกเฉลีย่รวม 4.00 
เมตร ระยะทางขุดลอก1,000 
เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.
นากลางกําหนด 

-  270,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร (คลองไผนอย) หมู 3 
บานหวยตะครอ 
 

เพ่ือใหมีแหลง
น้ําเพียงพอตอ
การเกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําคลอง
สาธารณะ ระยะทางขุดลอก
1,000 เมตร  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

- 
 

 270,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร (คลองหวยวาน) หมู 
3 บานหวยตะครอ 
 

เพ่ือใหมีแหลง
น้ําเพียงพอตอ
การเกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําคลอง
สาธารณะ ระยะทางขุดลอก
1,000 เมตร  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

- 
 

 270,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกขุดลอก สระอีทูน 
หมู 8 บานนากลาง  

เพื่อเพิ่มปริมาตรกัก
เก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกสระน้ํา ตามแบบ
แปลนท่ี อบต.นากลางกําหนด 

-  500,000 
(อบต.) 

- แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

11 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร (หวยหวยมาลี) หมู 3 
บานหวยตะครอ 

เพื่อใหมีแหลงนํ้า
เพียงพอตอการ
เกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําหวยสาธารณะ ปาก
หวยกวาง 6.00 เมตร กนหวยเฉลี่ย 
4.00 เมตร ลึกเฉลี่ยรวม 3.00 
เมตร ระยะทางขุดลอก 1,000 เมตร  
ตามแบบแปลนที่ อบต.นากลาง
กําหนด 

-  120,000 
(อบต.) 

- แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

12 โครงการขุดลอกแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร (หวยมะเกลือ) ชวงพ้ืนท่ี 
หมู 3 บานหวยตะครอ 

เพื่อใหมีแหลงนํ้า
เพียงพอตอการ
เกษตรกรรม 

ทําการขุดลอกลําหวยสาธารณะ ปาก
หวยกวาง 10.00 เมตร กนหวย
เฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ยรวม 
4.00 เมตร ระยะทางขุดลอก2,000 
เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.นา
กลางกําหนด 

-  480,000 
(อบต.) 

- แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกขุดลอก สระ
หนองสระแก (หนองไผเดิม) 
หมู 7 บานบุตาตอง 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกแหลงนํ้า พ้ืนที่ 5 ไร 
ขุดลึก 5 เมตร พรอมวางทอ คสล. 
2 จุด 

-  1,000,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า (หนอง
อีกุง) หมู 8 บานนาใหญพัฒา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกเพ่ิมประมาณความจุ
ของสระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปน
คันดินลอมรอบสระ กับวางทอ
ระบายน้ํา ตามแบบแปลนที่ อบต.
นากลางกําหนด 

-  300,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกแหง หมู 5  
บานนากลาง 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกเพ่ิมประมาณความจุ
ของสระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปน
คันดินลอมรอบสระ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ตามแบบที่ อบต. 
นากลางกําหนด 

-  400,000 
(อบต.) 

- แหลงนํ้า
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกคลองมะขา -
แนวเขตวัด 

เพ่ือระบายน้ําออก
จากบานครัวเรือน 
ไมใหทวมขัง 

ขุดลอก พรอมทําทอระบายน้ํา
ลอดถนน คสล.ท่ีปูทับคลอง
บางสวน  ตามแบบแปลนที่ อบต.
นากลางกําหนด 

-  - 300,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

17 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า  
(สระปาชาหวยวดั) หมู 2  
บานนาใหญ  

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกเพ่ิมประมาณความจุ
ของสระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปน
คันดินลอมรอบสระ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ตามแบบแปลนที่ อบต.
นากลางกําหนด 

-  - 500,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

18 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า (สระใต
อาง) หมู 7 บานบุตาตอง 

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกแหลงนํ้า พ้ืนที ่ 15 
ไร ขุดลึก 8 เมตร พรอมวางทอ 
คสล.  
 

-  - 400,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

19 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า (สระ
แปดหมื่นติดทางรถไฟ  ฝงสลัก
ได) หมู 8 บานนากลางสามัคค ี

เพ่ือเพ่ิมปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอกเพ่ิมประมาตรความ
จุของสระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปน
คันดินลอมรอบสระ พรอมปรับภูมิ
ทัศนบริเวณรอบสระน้ํา ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

-  - 300,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

20 กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา เพ่ือเพิ่มปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการขุดลอก กอสรางประตูเปด-
ปดน้ําคลองทาบาง ตามแบบที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

-  - 200,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 

21 ฝายน้ําลนกักเก็บน้ํา เพ่ือเพิ่มปริมาตร
กักเก็บน้ํา 

ทําการกอสรางปรับปรุงฝายน้ําลน 
1) ฝายนาตาขอน หมู 8 
2) กอสรางฝายหลวง หมู 6 
3) ฝายคลองใตทาบาง หมู 6  
4) ฝายประชาอาสา หมู 6  
5) กอสรางฝาย หมู 3  

-  - 400,000 
(อบต.) 

แหลงน้ํา
สาธารณะที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ชุมชุนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

4.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการการสรางกระบวนการมี
สวนรวมลดปริมาณขยะในชุมชน
(reuse /reduce/recycle) 

ประชาชนรูจัก 
แยกขยะ และการ
นํากลับมาใช
ประโยชน 

อบรมการคดัแยกขยะ สนับสนุนให
ครัวเรือนสามารถลดปริมาณขยะ
ในแตละวันได 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ปริมาณขยะ
ในชุมชนที่
ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

สวน
สาธารณสขุ 

2 สนับสนุนการจัดการศูนยกําจดั
ขยะปลอดมลพิษอําเภอสูงเนิน 

เพ่ือการกจัดขยะ
มูลฝอยที่ปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัยและ
ยั่งยืน 

สนับสนุนศูนยจัดการขยะเทศบาล
ตําบลสูงเนิน (เตาเผาขยะ แบบ
ปลอดมลพิษ) เพ่ือรองรับการกําจัด
ขยะ ของ อบต.นากลาง ปริมาณ
ไมนอยกวา 10 ตัน/วัน 

100,000 
(อบต.) 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ปริมาณขยะ
ในชุมชนที่
ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

สวน
สาธารณสขุ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

4.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ เพิ่มประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน 
จัดเก็บขยะสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอย 

รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 
6 ตัน 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มี
ขนาดความจไุมนอยกวา 10 
ลูกบาศกเมตร  น้ําหนักของรถรวม
น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 
กิโลกรมั จํานวน 1 คัน 

2,300,000 
(อบต) 

 - - ปริมาณขยะ
ในชุมชนที่
ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

สวน
สาธารณสขุ 

4 โครงการกอสรางสถานีบาํบัดน้ํา
เสียชุมชน 

จัดหาที่ดินสําหรับ
สรางศูนยบําบดันํ้า
เสียจากชุมชน 

ทําการกอสรางระบบบําบดันํ้าเสีย 
ตามตามมาตรฐานดานสุขอนามัย 
และตามแบบแปลนที่ อบต. 
นากลางกําหนด  

-  - 3,000,000 
(อบต.) 

ปริมาณน้ํา
เสียในชุมชน
ที่ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

สวน
สาธารณสขุ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

4.2 แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู เพ่ือสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ เพ่ือสงเสรอมการ
ปลูกปาอนุรักษดิน
และน้ําตาม
พระราชดําริของ
สมเด็จพระบรม
ราชินีนารถ 

จัดกิจกรรมใหประชาชน เยาวชน 
หรือองคกรเอกชน รวมกันปลูก
ตนไมในท่ีสาธารณะ/ปาชุมชน 
อยางนอยปละ 1 ตน 
 

20,000 
(อบต.) 

 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

พ้ืนที่ปาที่
เพ่ิมขึ้น 

มีพื้นที่ปาชุมชนท่ี
ประชาชนสามารถ
ใชประโยชนได 

สํานกัปลัด 

2 โครงการรวมพลังใจรักโลก รักษ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการรณรงค
สงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอมของ
ชุมชน 

1. กิจกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และน้ํามันเช้ือเพลิงของ 
อบต.นากลาง 
2. เยาวชนเขารวมโครงการ
สงเสริมการเรียนรูและการปองกัน
ปญหาสภาวะโลกรอน 
3. ประชาชนไดรับขาวสารเรื่อง
สภาวะโลกรอน 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ปริมาณการ
ใชพลังงานที่
ลดลง 

ประชาชนมีการใช
พลังานที่เหมาะสม 
มีความตระหนักถึง
ปญหาสภาวะโลก
รอน 

สวน
สาธารณสขุ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

4.2 แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู เพ่ือสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงบํารุงตนไมฟนฟู
ธรรมชาต ิ

เพ่ือสงเสริมการ
ติดตามผลการ
ปลูกปาใหตนไมมี
การเจรญิเติบโต 

จัดกิจกรรมใหประชาชน เยาวชน 
หรือองคกรเอกชน รวมกันดูแล
รักษาบํารุงตนไมที่ปลูกไวในที่
สาธารณะ ใหอยูรอดเจริญเติบโต 
ไมนอยกวารอย 60 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

พ้ืนที่ปาที่
เพ่ิมขึ้น 

มีพื้นที่ปาชุมชนท่ี
ประชาชนสามารถ
ใชประโยชนได 

สํานกังาน
ปลัด 

4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเฝาระวัง
ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมให
ประชาชนทุกหมูบาน/ชุมชน มี
สวนรวมในการแกไข/ปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ชุมชนที่ไมมี
ปญหา
สิ่งแวดลอม 

ชุมชนสามารถ
จัดการปญหา
สิ่งแวดลอมไดดวย
การพ่ึงพาตนเอง 

สํานกังาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.1 แนวทางการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางความรูรักสามัคคีภายในทองถ่ิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา มหราช 

1. เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 
2. เผยแพรพระ
ราชกรณยีกิจให
ประชาชนไดรับรู
อยางทั่วถึง 

จัดงานพิธีเฉลิมพระชนพรรษา 5 
ธันวา มหาราช การถวายพานพุม
เฉลิมพระเกียรติ รวมกับวัด 
เอกชนและประชาชนท่ัวไปใน
ทองถ่ิน 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนรวมสืบ
สานพระพุทธธรรม 
พรอมนอมนําพระ
ราชดํารสั 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.1 แนวทางการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางความรูรักสามัคคีภายในทองถ่ิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2 โครงการงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหราชินี 

1. เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ 
2. เผยแพรพระ
ราชกรณยีกิจให
ประชาชนไดรับรู 

จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหา มหาราชินีและวันแม
แหงชาติ การถวายพานพุมเฉลิม
พระเกียรติ รวมกับวัด เอกชนและ
ประชาชนท่ัวไปในทองถ่ิน 
 
 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนรวมสืบ
สานพระพุทธธรรม 
พรอมนอมนําพระ
ราชเสาวนีย 

สํานกังาน
ปลัด 

3 โครงการงานรัฐพิธตีางๆ 
 

เพ่ือแสดงพลัง
ความรูรักสามคัค ี
ภักดีตอชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย 

1. สนับสนุนหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ จัดงานรัฐพิธีที่สําคญัของชาติ 
2. จัดรัฐพิธีที่สําคัญรวมกับเอกชน 
ประชาชนในพื้นที่ตําบลนากลาง 
 

20,000 
(อบต) 

 20,000  
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ชุมชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 
แตกตางแตไม
แตกแยก 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.1 แนวทางการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและเสริมสรางความรูรักสามัคคีภายในทองถ่ิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4 โครงการรวมพลังสรางความ
สามัคคีปรองดองและปกปอง
สถาบัน 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมสราง
ความสามัคคี 
ปรองดองในชุมชน
กอความจงรักภักดี
ตอสถาบันสาํคัญ
ของชาติ 

1. สนับสนุนหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ จัดงานกิจกรรมสงเสรมิ
ความรูรักสามคัคแีละสรางความ
ตระหนักในสถาบันสําคัญของชาต ิ
2. จัดกิจกรรมการความสามคัคี
ปรองดองและปกปองสถาบัน
รวมกับเอกชน ประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนที่ตําบลนากลาง 

40,000 
(อบต) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

1. หนวยงาน
ราชการและ
องคกรตางๆมี
ความรูรักสามคัค ี
2. ชุมชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 
แตกตางแตไม
แตกแยก 

สํานกังาน
ปลัด 

5 โครงการกอสรางซุมเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระบรม
ราชินีนารถ 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมสราง
ความสามัคคี 
ปรองดองในชุมชน
กอความจงรักภักดี
ตอสถาบันสาํคัญ
ของชาติ 

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบ
ซุมโคง คลมุถนน ความกวาง 
15.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 
ยอดสูง 10.00 เมตร ฐานราก
ตอกเสาเข็ม (แบบมาตรฐานกรม 
โยธาธิการและผังเมือง)  
จํานวน 1 ซุม 

1,800,000 
(อบต) 

   ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม 

ประชาชน
จงรักภักดี มีความ
สามัคคีปรองดอง
ในชุมชน 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

1. เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
2. เพ่ือสงเสริม
การปฏิบัติธรรม
ตามแนวทางพุทธ
ศาสนา 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนชาวตําบลนากลาง
และอําเภอสูงเนิน เปนระยะเวลา 
5 วัน ณ วัดนาใหญ เน่ืองใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 
ธันวา มหาราช 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชน และ
เยาวชน รวมสืบ
ทอดประเพณีทาง
พุทธศาสนา นํา
หลักธรรมที่
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สวน
การศึกษา 

2 โครงการงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 

1. เพ่ือการอนุรักษ
ประเพณีทองถ่ิน
อันดีงาม  
2. เพ่ือทนุบํารุง
พุทธศาสนาใหอยู
คูชุมชนอยยาง
ยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมขบวนแหเทียน
เขาพรรษา รวมงานระดับ
อําเภอสูงเนิน 

2. นําถวายเทียนใหแกพระภิกษุ
สงฆทุกวัดในพื้นที่ตําบลนา
กลาง 

 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชน และ
เยาวชน รวมสืบ
ทอดประเพณีทาง
พุทธศาสนา นํา
หลักธรรมที่
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สวน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก 1. เพ่ือการอนุรักษ
ประเพณีทองถ่ิน
อันดีงาม  
2. เพ่ือทนุบํารุง
พุทธศาสนาใหอยู
คูชุมชนอยยาง
ยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมขบวนแหวันวิสาขบู
ชา รวมงาน ณ อําเภอสูงเนิน 
2. สงเสริมการจัดประเพณีทําบญุ
ตักบาตร เขาวดัฟงธรรม เวียน
เทียน ในทุกวัดภายในตําบล 
นากลาง 

50,000 
(อบต) 

 50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชน และ
เยาวชน รวมสืบ
ทอดประเพณีทาง
พุทธศาสนา นํา
หลักธรรมที่
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สวน
การศึกษา 

4 โครงการงานประเพณีกินเขาค่ํา
ของอําเภอสูงเนิน 

ประชาสมัพันธ
แหลงทองเที่ยว
โบราณสถานของ
อําเภอ 

1. จัดซุมแสดงสินคา/บริการของ
ตําบลนากลาง 
2.สงเสรมิกิจกรรมการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่อําเภอ 
สูงเนิน 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประเพณี
ทองถ่ินที่
ไดรับการ
สงเสริม 

สืบสานประเพณี
ทองถ่ินสูคนรุน
หลัง 

สวน
การศึกษา 

5 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
ลอยกระทงเพื่อ
การทองเที่ยว 

1. จัดขบวนรถแหกระทงประดิษฐ
ที่สรางสรรคสวยงามรวมประกวด
ระดับอําเภอ 
2.จัดกิจกรรมการทองเที่ยวทาง
ประเพณี วัฒนธรรมในพ้ืนที ่

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประเพณี
ทองถ่ินที่
ไดรับการ
สงเสริม 

สืบสานประเพณี
ทองถ่ินสูคนรุน
หลัง 

สวน
การศึกษา 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) | องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  97 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
(วัดบานหวยตะครอ) 

1. เพ่ือสงเสริม
การปฏิบัติธรรม
ตามแนวทางพุทธ
ศาสนา 

สงเสริมการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวบาน
หวยตะครอและพุทธสาสนิกชน
ทั่วไป   

40,000 
(อบต) 

 40,000 
(อบต) 

40,000 
(อบต) 

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่
ไดรับการ
สงเสริม 

ประชาชน และ
เยาวชน ไดนํา
หลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สวน
การศึกษา 

7 โครงการงานพิธีบวงสรวงยาโม เพ่ือจัดงานพิธี
รําลึกวีรกรรมทาว
สุรนารีย(ยาโม) 

จัดงานพิธีทางพุทธศาสนา พิธี
พราหมณ และการรําบวงสรวง
ถวายยาโม ภายในชุมชนเปน
ประจําทุกป 

30,000 
(อบต.) 

 30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

ประเพณี
ทองถ่ินที่
ไดรับการ
สงเสริม 

สืบสานประเพณี
ทองถ่ินสูคนรุน
หลัง 

สวน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติและการลดอุบัติเหตุการจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
และตั้งจุดบริการประชาชน 

เพ่ือตั้งจุด/หนวย
บริการสําหรับผูใช
รถใชถนนในชวง
เทศกาลวันปใหม 
และสงกรานต 

ตั้งจุดบริการประชาชน ปองกัน
อุบัติเหตุที่เกดิในชวงเทศกาลปใหม 
และสงกรานต ในพื้นที่เขตตําบล
นากลาง 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

อุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน 

สํานกังาน
ปลัด 

2 โครงการรณรงคฝกอบรมการขับ
ขี่ปลอดภัย 

เพ่ือฝกอบรบการ
ใชขับรถตามกฎ
จราจร ใหชีวิต
ปลอดภัย ไร
อุบัติเหต ุ

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับ
ขี่รถยนต รถจักรยานยนต ใหถูก
กฎจราจร แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจ 

30,000 
(อบต.) 

 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

อุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน 

สํานกังาน
ปลัด 

3 โครงการฝกอบรม อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงาน
ปองกัน บรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ิมเตมิ ของ อป.พร. อยางนอยป
ละจํานวน  20 คน 

60,000 
(อบต.) 

 60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ลดความสูญเสยีท้ัง
ดานชีวิตและ
ทรัพยสิน จาก
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย
และสาธารณภัย 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติและการลดอุบัติเหตุการจราจร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย
เบ้ืองตน 

เพ่ือปองกันและ
ชวยเหลือผูประสพ
อัคคีภัย 

ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ปองกันและบรรเทาอัคีภัย สําหรับ 
อป.พร. เจาพนักงานและหนาที่ 
อบต. และประชาชนทั่วไป อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ลดความสูญเสยีท้ัง
ดานชีวิตและ
ทรัพยสินจาก
อัคคีภัยและ 
สาธารณภัย 

สํานกังาน
ปลัด 

5 โครงการตอเติมอาคารศูนย  
อปพร. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ปองกัน บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทําการกอสรางตอเติมอาคาร สูนย 
อปพร. ขนาด 5.00 x 8.00 
เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.นา
กลางกําหนด 

550,000 
(อบต) 

 - - ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ลดความสูญเสยีท้ัง
ดานชีวิตและ
ทรัพยสินจาก
อัคคีภัยและ 
สาธารณภัย 

สํานกังาน
ปลัด 

6 โครงการจัดทําปายถนน(ตรอก / 
ซอย) หรือปายครัวเรือน 

เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน 

ปายบอกชื่อถนน/บอกทาง ปายชื่อ
ครัวเรือน ที่ชัดเจนสวยงาม ทุก
ครัวเรือนในชุมชนไดติดตั้งปายชื่อ
เจาบานและเลขที่บาน 

1,000,000 
(อบต.) 

 - - ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

การชวยเหลือ 
บรรเทาอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและ 
สาธารณภัย ได
อยางรวดเร็ว 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติและการลดอุบัติเหตุการจราจร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค 

เพ่ือชวยเหลือผู
ประสพอัคคภีัย
และการน้าํอุปโภค
บริโภคกรณเีกิดภัย
แลง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 
มีปริมาตรบรรจุน้ําไดไมนอยกวา 
6,000 ลิตร น้ําหนักของรถรวม
น้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 
12,000 กิโลกรมั จํานวน 1 คัน 

-  2,190,000 
(อบต) 

- ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ลดความสูญเสยีท้ัง
ดานชีวิตและ
ทรัพยสินจาก
อัคคีภัยและ 
สาธารณภัย 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.4 แนวทางการปองและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือสรางภมูิ

ตานทานยาเสพติด 

ใหเด็กเยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

จัดกรรมวันตอตานยาเสพติด 

จัดทําสื่อและเผยแพร

ประชาสมัพันธถึงพิษภัยและ

อันตรายของยาเสพติด 

40,000 

(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพตดิที่
ลดลง 

ชุมชนมีภูมิคุมกัน

ปญหายาเสพตดิ

ยาเสพตดิ 

สํานกังาน

ปลัด 

2 โครงการคายบําบัดฟนฟู

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผูเสพ/ผูติด

ยาเสพตดิ 

เพ่ือบําบัดรักษาผู

ติด/ผูเสพยาเสพ

ติดใหคืนกลับสู

ชุมชน 

1. นําผูติด /ผูเสพยาเสพติดใน

พ้ืนที่ตําบลนากลางสูกระบวนการ

บําบัดทั้งหมด 

2. นํากลุมเสีย่งในพื้นที่ตําบล 

นากลางสูกระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

50,000 

(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

 50,000 

(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

50,000 

(อบต./เงิน

อุดหนุน) 

ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพตดิที่
ลดลง 

ชุมชนมีภูมิคุมกัน

ปญหายาเสพตดิ

ยาเสพตดิ 

สํานกังาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.4 แนวทางการปองและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ 

  (ผลผลิตโครงการ) 2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ 

3 อุดหนุนโครงการสรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพตดิเด็กนักเรียน 
 

เพ่ือใหเด็กมี
กิจกรรมที่
เหมาะสม ลด
ความเสีย่งการของ
เก่ียวยาเสพติด 
 

นักเรียนทุกโรงเรียนไดมี กิจกรรม
รณรงค ฝกอบรม นิทรรศการ การ
ปองกัน ตอตานยาเสพติดใน
โรงเรียน จาํนวน 1 กิจกรรม/วัน 
 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพตดิที่
ลดลง 

ชุมชนมีภูมิคุมกัน

ปญหายาเสพตดิ

ยาเสพตดิ 

สํานกังาน

ปลัด 

4 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) 

เพ่ือปองปราม

การคาขายสาร

เสพติดตองหาม

และอาชญากรรม

ในชุมชน 

ทําการติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วรจรปด (CCTV) ประกอบดวย 

- กลองโทรทัศนวรจร แบบ IP 

- ชุดหุมกลองสําหรับภายนอก

อาคาร 

- เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล 

มีจุดตดิตั้งไมนอยกวา 5 จุด 

1,000,000 

(อบต.) 

 - - ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพตดิที่
ลดลง 

ชุมชนมีภูมิคุมกัน

ปญหายาเสพตดิ

ยาเสพตดิ 

สํานกังาน

ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.5 แนวทางการสงเสริมการกีฬาระดับทองถิ่นและการแขงขันกีฬาเพ่ือความสามัคครีะหวางหนวยงานหรือองคกร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬานากลาง

เกมส 

1. สงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

2. เพ่ือประชัน

ความสามารถของ

นักกีฬาทองถิ่น 

จัดแขงขันกีฬาสากลและกีฬา

พ้ืนบาน รวมกับ 9 หมูบาน และ

เอกชนในพ้ืนที่เปนประจําทุกป 

100,000 

(อบต) 

 100,000 

(อบต) 

100,000 

(อบต) 

ประชาชนท่ี
เลนกีฬา/
ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

2. สงเสริมนักกีฬา

ทองถ่ิน สู

ระดับชาต ิ

สวน

การศึกษา 

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 

ฟุตซอลตําบลนากลาง 

1. สงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

2. เพ่ือประชัน

ความสามารถของ

นักกีฬาทองถิ่น 

จัดการแขงขันฟุตซอลเยาวชนและ

ระดับประชาชนทั่วไป สําหรับ

ผูสนใจทั้งภายในและภายนอก

พ้ืนที่ เปนประจําทุกป 

50,000 

(อบต) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เลนกีฬา/
ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

2. สงเสริมนักกีฬา

ทองถ่ิน สู

ระดับชาต ิ

สวน

การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.5 แนวทางการสงเสริมการกีฬาระดับทองถิ่นและการแขงขันกีฬาเพ่ือความสามัคครีะหวางหนวยงานหรือองคกร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางสนามกีฬา 

ฟุตซอล บริเวณที่ทําการ อบต. 

นากลาง 

เพ่ือใหประชาชนมี

พ้ืนที่ออกกําลัง

กายและพักผอน

หยอนใจที่

เหมาะสม 

ทําการกอสรางสนามกีฬา 

ฟุตซอลแบบมาตรฐานการกีฬา

แหงประเทศไทย และตามแบบ

แปลนของ อบต.นากลาง 

700,000 

(อบต) 

 - - ประชาชนท่ี
เลนกีฬา/
ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

2. สงเสริมนักกีฬา

ทองถ่ิน สู

ระดับชาต ิ

สวน

การศึกษา 

4 โครงการกอสรางปรับปรุงลาน/

สนามกีฬาอเนกประสงคประจํา

ชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมี

พ้ืนที่ออกกําลัง

กายและพักผอน

หยอนใจที่

เหมาะสม 

ลานกีฬาเอนกประสงค พรอม

อุปกรณสนามและตดิตั้งระบบ

ไฟฟาแสงสวาง สําหรับเลนกีฬา

และจัดกิจกรรมนันทนาการ ชุมชน

ละ 1 แหง 

600,000 

(อบต) 

 600,000 

(อบต) 

600,000 

(อบต) 

ประชาชนท่ี
เลนกีฬา/
ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

2. สงเสริมนักกีฬา

ทองถ่ิน สู

ระดับชาต ิ

สวน

การศึกษา 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 

5.5 แนวทางการสงเสริมการกีฬาระดับทองถิ่นและการแขงขันกีฬาเพ่ือความสามัคครีะหวางหนวยงานหรือองคกร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการจัดแขงขันกีฬา
หรือการสงเสริมทักษะดานกีฬา 

1. เด็กนักเรียนมี
กิจกรรมดานกีฬา
ที่เหมาะสมกับวัย 
2. เพ่ือเปนเวที
แสดงทักษะดาน
กีฬาสูความเปน
เลิศ 

1. จัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
ภายในตําบลนากลาง เปนประจํา
ทุกป 
2. เด็กนักเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
เลนกีฬา/
ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนมี

สุขภาพ แข็งแรง 

2. สงเสริม

นักกีฬาทองถิ่น สู

ระดับชาต ิ

สวน

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกร การใชนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  

1 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
บํารุงรักษาหอกระจายขาวหมูบาน 

เผยแพรขอมูล
ขาวสาร กิจกรรม
โครงการ ของสวน 
ราชการ 

กอสรางปรับปรุงหอกระจายขาว
หมูบาน ใหสามารถใชงานได 
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเปน
ประจํา 

100,000 
(อบต.) 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
ไดรับขอมูล
ขาวสารทาง
ราชการ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร 
การพัฒนาทองถิ่น 

สํานักงาน
ปลดั 

2 โครงการปรับปรุงอาคารประชุม
อเนกประสงค 

จัดกิจกรรมบริการ
สาธารณะ/โครงการ
พัฒนา ของสวน
ราชการ 

ทําการกอสรางปรับปรุงอาคาร ปูพ้ืน
กระเบื้อง ติดตั้งผนัง ประตู ติดต้ังฝา
เพดาน ระบบไฟฟา ตกแตงภายใน 
ตามแบบแปลน ที่ อบต.นากลาง 
กําหนด 

800,000 
(อบต.) 

 - - ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

สํานักงาน
ปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกร การใชนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารและระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายในสํานักงาน 

การสะดวกรวดเร็ว
ในการปฎิบัติงาน
และการติดตอ
ประสานงานทั้ง
ภายในภายนอก
สํานักงาน 

ทําการติดตั้งระบบโทรศัพทภายใน
สํานักงาน - อาคารศูนยปองกันฯ
และการติดตั้งขยายเครือขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตท้ังแบบสาย
(Lan) และไรสาย (wireless lan)  
บริเวณสํานักงาน (ชั้น 2-3) และ
อาคารศูนยปองกันฯ 

100,000 
(อบต.) 

 - - ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

สํานกังาน
ปลัด 

4 การติดตั้งปายเหล็ก
ประชาสมัพันธขาวสาร/การ
จัดเก็บรายได 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ทําการจัดหา/ตดิตั้งปาย
ประชาสมัพันธ บริเวณหมูบานและ
ชุมชน จํานวน  6 ปาย 

40,000  - - ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

กองคลัง 

5 จัดซื้อรถจักรยานยนต เพ่ิมประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
มีคุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
จํานวน 1 คัน 

38,000  - - ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนท่ีรับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกร การใชนวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

6 โครงการระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย 

เพ่ือเผยแพรขอมลู
ขาวสาร กิจกรรม/
โครงการพัฒนา
ของ อบต. 

ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร
สายครอบคลุมพื้นที่ทุก หมูบาน
และชุมชน 

500,000 
(อบต.) 

 - - ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนท่ีรับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

สํานกังาน
ปลัด 

7 โครงการจัดซื้อรถยนตโดยสาร
อเนกประสงค 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 
เครื่องยนตดเีซล ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซซีี. มี
คอนโซลหลังคนขับ เปนรถโดยสาร
หลังคาสูง จํานวน 1  คัน 

-  - 1,294,000 
(อบต) 

ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนท่ีรับ
บริการมคีวามพึง
พอใจ 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.2 แนวทางการสรางองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ อปท. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
มีความรูในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน สําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน  
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง และผูที่เก่ียวของกับภารกิจ
ของ อบต. จํานวนรวม 100 คน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

700,000 
(อบต.) 

 700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

บุคลากรท่ีได
พัฒนา
ความรู 

เสรมิสรางความรู 
ปรับทัศนคติ 
คานิยมในการนํา
สําเรจ็สูงาน 

สํานกังาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
สําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการอบรมดานคณุธรรม 
จริยธรรมสําหรับการปฏบตัิงาน
ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง จํานวนไมนอยกวา 
40 คน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

50,000 
(อบต.) 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

บุคลากรท่ีได
พัฒนา
ศักยภาพ 

เสรมิสรางความรู 
ปรับทัศนคติ 
คานิยมในการนํา
สําเรจ็สูงาน 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.2 แนวทางการสรางองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ อปท. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษา สาํหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการฝกอบรมดานภาษา
เตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน (AEC) ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง จํานวนไม
นอยกวา 40 คน  

50,000 
(อบต.) 

 - - บุคลากรทีไ่ด
พัฒนา
ศักยภาพ 

เสรมิสรางความรู 
ปรับทัศนคติ 
คานิยมในการนํา
สําเรจ็สูงาน 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.3 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1 โครงการเวทีประชาคมหมูบาน/
ชุมชน ตําบลนากลาง 

เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น และความ
ตองการของ
ประชาคม 

1. จัดเวทีประชาคมรับฟงความ
คิดเห็นอยางนอย หมูบาน/ชุมชน 
ละ 1 ครั้ง/ป  
2. จัดเวทีประชาคมระดับตําบล 
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
มีสวนรวมใน
การบริหาร 
อบต. 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการพัฒนา
ของ อบต. อยาง
แทจริง 

สํานกังาน
ปลัด 

2 โครงการสงเสริมและสนบัสนุน
การจัดทําแผนชุมชนตําบล 
นากลาง 

เพ่ือการมีสวนรวม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 

1. จัดเวทีประชาคมรับฟงความ
คิดเห็น หมูบาน/ชุมชน  
2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
จัดทําแผนชุมชน 

20,000 
(อบต.) 

 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
มีสวนรวมใน
การบริหาร 
อบต. 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการพัฒนา
ของ อบต. อยาง
แทจริง 

สํานกังาน
ปลัด 

3 โครงการฝกอบรมปองกันและ
แกไขปญหาทุจริตคอรปัชั่น 

เพ่ือสรางคานิยม
ใหม ทองถ่ินไทย
ไมโกง 

กิจกรรมฝกอบรมเสวนา ผูนํา
ชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนํากลุมสตรี 
ในรูถึงผลกระทบความเสยหายของ
การทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐ
และเอกชน 

40,000 
(อบต.) 

 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนท่ี
มีสวนรวมใน
การบริหาร 
อบต. 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการพัฒนา
ของ อบต. อยาง
แทจริง 

สํานกังาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

6.3 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู 2 บานนาใหญ 

เพื่อเปนสถานท่ีจัด 
การประชุมของ
หมูบาน/ชุมชน จัด
งานกิจกรรมบริการ
สาธารณะ 

ทําการกอสรางปรับศาลา
ประชาคมหมูบาน ทําการปรับปรงุ
หลังคา /ตดิตั้งระบบไฟฟา 
หลอดไฟแสงสวาง 

-  100,000 - ประชาชนท่ี
มีสวนรวมใน
การบริหาร 
อบต. 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการพัฒนา
ของ อบต. อยาง
แทจริง 

สํานกังาน
ปลัด 
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แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) 

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาคนและสรางสังคมที่เปนธรรม         

1.1 การสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

18 4,885,000 11 5,265,000 10 3,465,000 39 13,615,000 

1.2 การสาธารณสุขชุมชนและการสรางสุขภาวะที่ดดีวยการพึ่งพา
ตนเอง 

10 1,695,000 10 1,695,000 10 1,695,000 30 5,085,000 

1.3 การจัดสวัสดิการสังคมที่มีคณุภาพและยั่งยืน 5 300,000 6 300,000 6 300,000 17 900,000 

1.4 การเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและการ
คุมครองทางสังคมที่มีมาตรฐาน 

3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000 

รวม 36 7,030,000 30 7,410,000 29 5,610,000 95 20,050,000 

2. การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิชมุชนและการเกษตรกรรมเขมแข็ง         

2.1 การสงเสริมระบบเกษตรย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติทางการเกษตร 

5 340,000 4 240,000 4 240,000 13 820,000 

2.2 การสงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาและการบริการเชื่อมโยงสู
เศรษฐกิจภมูิภาค 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 

รวม 7 440,000 6 340,000 6 340,000 19 1,120,000 
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แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และการขนสง          

3.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และทางระบายน้ํา
ใหเชื่อมโยงและทั่วถึง 

21 19,107,000 106 54,110,000 36 13,072,000 163 86,289,000 

3.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในทองถ่ิน 6 3,890,000 3 800,000 7 3,100,000 16 7,790,000 

3.3 การบริหารจัดการน้ํา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบรโิภคอยางเปนระบบ 

3 1,650,000 11 4,060,000 7 2,150,000 21 7,860,000 

รวม 30 24,647,000 120 58,970,000 50 18,322,000 200 101,939,000 

4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางย่ังยืน 

        

4.1 การเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ 
น้ําเสีย 

3 2,440,000 2 140,000 3 3,140,000 8 5,720,000 

4.2 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 160,000 4 160,000 4 160,000 12 480,000 

รวม 7 2,600,000 6 300,000 7 3,300,000 20 6,200,000 
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แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

 
ยุทธศาสตร 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.  การสรางความมั่นคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน         

5.1 การปกปองสถาบันสําคัญของชาตแิละเสรมิสรางความรูรกั
สามัคคภีายในทองถ่ิน 

5 1,970,000 4 160,000 4 160,000 13 2,290,000 

5.2 การสงเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน 

7 330,000 7 330,000 7 330,000 21 990,000 

5.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การจัดการภัยพิบติั และ
การลดอุบตัเิหตุการจราจร 

6 3,910,000 5 170,000 4 170,000 15 4,250,000 

5.4 การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 4 1,130,000 3 130,000 3 130,000 10 1,390,000 

5.5 การสงเสริมการกีฬาระดับทองถ่ินและการแขงขันกีฬาเพ่ือ
ความสามัคคีระหวางหนวยงานหรอืองคกร 

5 1,490,000 4 790,000 4 790,000 13 3,070,000 

รวม 27 8,830,000 23 1,580,000 22 1,580,000 72 11,990,000 
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แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตร 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี                 
(6.1) การพัฒนาเพิ่มศักยภาพองคกร การใชนวัตกรรมใหม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 
5 1,078,000 2 600,000 2 1,394,000 9 3,072,000 

(6.2) การสรางองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ อปท. 

3 800,000 2 750,000 2 750,000 7 2,300,000 

(6.3) การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

3 80,000 4 180,000 3 80,000 10 340,000 

รวม 11 1,958,000 8 1,530,000 7 2,224,000 26 5,712,000 

รวมทั้งสิน 118 44,895,000 193 69,970,000 121 31,316,000 432 146,181,000 
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สวนท่ี 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

  

การนําแผนพัฒนาไปปฏิบตัิ 
(1) ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภา

ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอหนวยงานที่
เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหการปฏิบัติเปนบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการที่วางไวในแผนสามป 

(3) จัดทําแผนดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบ
วันนับไดตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ. 2556 –2558 และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
เปนหนาที่ของผูบริหารทองถ่ินตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบ
บูรณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือ
ปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ 

2. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืนหรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรเอกชน
เปนผูดําเนินงาน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศกัยภาพเพียงพอ และมีหนวยงาน
หรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานมากกวา 

3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนในการ
ดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน
สหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 

4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาตําบล
สามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  โดยผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมาตามลําดับ 
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หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแล
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารดังนี้ 

(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(2) สวนการคลัง 
(3) สวนโยธา 
(4) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(5) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 38 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

(1)  ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ 
ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่น เปน กรรมการ 
ที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
(3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ เปน กรรมการ 
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหาร เปน กรรมการ 
ที่คัดเลือกกันเองจํานวน  2 คน 
(5)  ผูทรงคณุวุฒิ เปน กรรมการ 
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา

ทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้   ใหติด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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