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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค#การบริหารส'วนตําบลนากลาง 

 

6. ยุทธศาสตร#การอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

(6.1)  การจัดการป�ญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

      (ผลผลิตโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)    รับผิดชอบ 

1 โครงการการสร4างกระบวนการมี
ส2วนร2วมลดปริมาณขยะในชุมชน 

ประชาชนรู4จัก แยกขยะ 
และการนํากลับมาใช4 

ร4อยละของครอบครัวสามารถลด
ปริมาณขยะในครัวเรือนได4 
 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

ส'วน
สาธารณสุข 

2 โครงการจัดหาถังขยะ ชุมชนมีถังขยะรองรับ
ปริมาณขยะอย2าง
พอเพียง 

จัดหาถังขยะ สําหรับครัวเรือน อย2าง
น4อย  4  ครัวเรือนต2อ 1 ถัง 1 ร4านค4า
ต2อ 1 ถัง โรงงานอุตสาหกรรม หน2วยละ 
4 ถัง 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

ส'วน
สาธารณสุข 

3 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย-กําจัด
ขยะอําเภอสูงเนิน 

เพื่อการกจัดขยะมูลฝอย
ที่ปลอดภัย ถูก
สุขอนามัยและยั่งยืน 

ค2าบริการส2งขยะมลูฝอยให4ศูนย-จดัการ
ขยะเทศบาลตําบลสูงเนิน (แบบเตมเผา
ปลอดมลพิษ) ทําการกําจัด ปริมาณไม2
น4อยกว2า 10 ตัน/วัน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ 

กองช'าง 
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6. ยุทธศาสตร-การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 

(6.1)  การจัดการป�ญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียในชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

      (ผลผลิตโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)    รับผิดชอบ 

3 โครงการก2อสร4างสถานีบําบัดน้ํา
เสียชุมชน 

จัดหาที่ดินสําหรับสร4าง
ศูนย-บําบัดน้ําเสียจาก
ชุมชน 

ทําการก2อสร4างระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม
ตามมาตรฐานด4านสุขอนามยั และตาม
แบบแปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- ชุมชนสะอาด 
ปราศจากมลภาวะ
มลภาวะ 

กองช'าง 
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6. ยุทธศาสตร-การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 

(6.2)  การรณรงค-การแก4ไขป�ญหาโลกร4อนและการประหยัดพลังงาน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงและดูแลพื้นที่
สาธารณประโยชน-ชุมชน 

1. เพื่อจัดทําแนวเขตที่
สาธารณะที่ชัดเจนและ
ป.องกันการบุกรุก 
2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะให4ใช4
ประโยชน-ได4อย2างสูงสุด 

1. ป.ายบอกแนวเขต ป.ายเตือน ที่
สาธารณะประโยชน-ทุกแปลงในเขต
ตําบลนากลาง 
2. ปรับภูมิทัศน- จัดระเบียบการใช4
ประโยชน-ที่สาธารณะทุกแปลง  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

รักษาพื้นที่ไว4ให4
ประชาชนใช4ประโยชน-
ร2วมกัน 

สํานักงานปลัด 

2 โครงปลูกปGาเฉลมิพระเกียรต ิ เพื่อส2งเสรอมการปลูก
ปGาอนุรักษ-ดินและน้ํา
ตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระบรมราชินีนา
รถ 

จํานวนประชาชน เยาวชน หรือองค-กร
เอกชนที่ร2วมกิจกรรมปลูกต4นไม4 ในที่
สาธารณะ หรืออย2างน4อยปJละ 1 ครั้ง 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ลดป�ญหาสภาวะโลก
ร4อน 

สํานักงานปลัด 
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6. ยุทธศาสตร-การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 
(6.2)  การรณรงค-การแก4ไขป�ญหาโลกร4อนและการประหยัดพลังงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

3 โครงการร2วมพลังใจรักโลก รักษ-
และสิ่งแวดล4อม 

เพื่อการรณรงค-ส2งเสรมิ
การรักษาสิ่งแวดล4อม
ของชุมชน 

1. ร4อยละการประหยัดพลังงานไฟฟ.า 
และน้ํามันเชื้อเพลิงของ อบต.นากลาง 
2. จํานวนเยาวชนที่เข4าร2วมโครงการ
ส2งเสริมการเรียนรู4สภาวะโลกร4อนและ
แนวทางป.องป�ญหาสภาวะโลกร4อน 
3. ร4อยละของประชาชนได4รับข2าวสาร
เรื่องสภาวะโลกร4อน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีการใช4
พลังานที่เหมาะสม 
มีความตระหนักถึง
ป�ญหาสภาวะโลกร4อน 

ส'วน
สาธารณสุข 

4 โครงการตรวจสอบและเฝ.าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล4อม 

เพื่อเฝ.าระวังป�ญหา
มลพิษสิ่งแวดล4อมใน
ชุมชน 

1. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได4รับ
การตรวจสอบการก2อมลพิษต2อ
สิ่งแวดล4อมชุมชน 
2. จํานวนหมู2บ4าน/ชุมชนที่ปลอดป�ญหา
สิ่งแวดล4อมเปMนพิษ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ชุมชนน2าอยู2 ไม2มีความ
เจ็บปGวยจากป�ญหา
สิ่งแวดล4อม 

ส'วน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค#การบริหารส'วนตําบลนากลาง 

 

7. ยุทธศาสตร#การพัฒนาด2านการส'งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท2องถิ่น 

(7.1)  แนวทางการส2งเสริมกิจกรรมการปกป.องสถาบันและงานรัฐพิธีสําคัญของชาติ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน

รับผิดชอบ 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 

1 โครงการงานพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา มหราช 

1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต2อพระบาท 
สมเด็จพะเจ4าอยู2หัวฯ 
2. เผยแพร2พระราช
กรณียกิจให4ประชาชน
ได4รับรู4อย2างทั่วถึง 

1. จัดงานพิธีเฉลิมพระชนพรรษา 5 
ธันวา มหาราช รวมกับวัด เอกชนและ
ประชาชนทั่วไปในท4องถิ่น 
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน- การทํา
ความสะอาดทุกหมู2บ4าน/ชุมชนเพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

1.สืบทอด
พระพุทธศาสนาน4อม
นําพระราชดํารัส 

ส'วน
การศึกษา 

2  โครงการงานพิธีวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหราชินี 

1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต2อพระสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
2. เผยแพร2พระราช
กรณียกิจให4ประชาชน
ได4รับรู4อย2างทั่วถึง 

1. จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหราชินีและวันแม2แห2งชาต ิรวม
กับวัด เอกชน และประชาชนทั่วไปใน
ท4องถิ่น 
2. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน- การทํา
ความสะอาดทุกหมู2บ4าน/ชุมชนเพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สืบทอดพระพุทธศาสนา
น4อมนําพระราชเสาวนีย- 

ส'วน
การศึกษา 
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7. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านการส2งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท4องถิ่น 

(7.1)  แนวทางการส2งเสริมกิจกรรมการปกป.องสถาบันและงานรัฐพิธีสําคัญของชาติ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน

รับผิดชอบ 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 

3 โครงการงานรัฐพิธีต2างๆ 
 

เพื่อแสดงพลังความรู4รัก
สามัคคี ภักดีต2อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย- 

1. สนับสนุนหน2วยงานราชการอื่นๆ จัด
งานรัฐพิธีที่สําคัญของชาต ิ
2. จัดรัฐพิธีที่สําคัญร2วมกับเอกชน 
ประชาชนในพื้นที่ตําบลนากลาง 
 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

1. หน2วยงานราชการ 
และองค-กรต2างๆมี
ความรู4รักสามัคคี 
2. ทุกภาคส2วนของ
ชุมชนมีความปรองดอง 
แตกต2างแต2ไม2แตกแยก 

สํานักปลัด 

4 โครงการรวมพลังปกป.องสถาบัน เพื่อส2งเสริมกิจกรรมสร4าง
ความสามัคคี ก2อความ
จงรักภักดีต2อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย- 

1. สนับสนุนหน2วยงานราชการอื่นๆ จัด
งานกิจกรรมส2งเสริมความรู4รักในสถาบัน
สําคัญของชาต ิ
2. จัดกิกรรมการปกป.องสถาบันร2วมกับ
เอกชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตําบล 
นากลาง 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

1. หน2วยงานราชการ 
และองค-กรต2างๆมี
ความรู4รักสามัคคี 
2. ทุกภาคส2วนของ
ชุมชนมีความปรองดอง 
แตกต2างแต2ไม2แตกแยก 

สํานักปลัด 
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7. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านการส2งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท4องถิ่น 

(7.2)  แนวทางการส2งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณธรรม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

 1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

1. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต2อพระบาท 
สมเด็จพระเจ4าอยู2หัว 
2. เพื่อส2งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมตามแนวทางพุทธ
ศาสนา 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอสูงเนิน เปMน
ระยะเวลา 5 วัน ณ วัดนาใหญ2 เนื่องใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวา 
มหาราช 

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

1. ประชาชน เยาชน 
ร2วมสืบทอดประเพณีทาง
พุทธศาสนา 
2. ประชาชน เยาวชนมี
หลักธรรมที่นําไปใช4ใน
ชีวิตประจําวัน 

ส'วน
การศึกษา 

2 โครงการงานประเพณีแห2เทียน
เข4าพรรษา 

1. เพื่อการอนุรักษ-
ประเพณีท4องถิ่นอันดีงาม  
2. เพื่อทนุบํารุงพุทธ
ศาสนาให4อยู2คู2ชุมชนอย
ย2างยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมขบวนแห2เทียน
เข4าพรรษา ร2วมงานระดับอําเภอสงูเนิน 
2. นําถวายเทียนให4แก2พระภิกษุสงฆ-ทุก
วัดในพื้นที่ตําบลนากลาง 
 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

1. ประชาชน เยาชน 
ร2วมสืบทอดประเพณีทาง
พุทธศาสนา 
2. ประชาชน เยาวชนมี
หลักธรรมที่นําไปใช4ใน
ชีวิตประจําวัน 

ส'วน
การศึกษา 
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7.  ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านการส2งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท4องถิ่น 

7.3 แนวทางการส2งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป�ญญาท4องถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการงานประเพณีกินเข2าค่ํา
ของอําเภอสูงเนิน 

ประชาสมัพันธ-แหล2ง
ท2องเที่ยวโบราณสถาน
ของอําเภอ 

1. นําเสนอกิจกรรมท2องเที่ยว/สินค4า/
บริการของตําบลนากลาง 
2.ประชาชนมิกิจกรรมท2องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สืบสานประเพณี
ท4องถิ่นสู2คนรุ2นหลัง 

ส'วน
การศึกษา 

2 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

เพื่อจัดกิจกรรมส2งเสรมิ
ประเพณีลอยกระทงเพื่อ
การท2องเที่ยว 

1. จัดขบวนรถแห2กระทงประดิษ/
สร4างสรรค-สวยงามร2วมประกวดระดับ
อําเภอ 
2.ประชาชนมิกิจกรรมท2องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สืบสานประเพณี
ท4องถิ่นสู2คนรุ2นหลัง 

ส'วน
การศึกษา 

3 โครงการงานพิธีบ2วงสรวงยาโม2 เพื่อจัดงานพิธีรําลึก
วีรกรรมท4าวสุรนารีย-(ย2า
โม) 

จัดงานพิธีทางพุทธศาสนา พิธีพราหมณ-
และรําบวงสรวงย2าโม เปMนประจําทุกปJ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สืบสานประเพณี
ท4องถิ่นสู2คนรุ2นหลัง 

ส'วน
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค#การบริหารส'วนตําบลนากลาง 

8.  ยุทธศาสตร#การสร2างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท2องถิ่น 
8.1)  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งบริการสําหรับผู4ใช4รถ
ใช4ถนนในช2วงเทศกาล
วันปJใหม2 และสงกรานต- 

ลดอุบัตเิหตุที่เกิดในช2วงเทศกาลที่เกิดใน
เขตตําบลนากลาง 
 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถ 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝRกอบรม อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู4ปฏิบัติงานบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝRกอบรม อป.พร.เพิ่มเติม อย2างน4อยปJละ
จํานวน  20 คน  ภายในเวลา 3 ปJ 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

ลดความสูญเสยีทั้ง
ด4านชีวิตและทรัพย-สิน 
จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซื้อรถกระเซ4ากู4ภัย เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ
ช2วยเหลือป.องกันเหตุ
อุบัติภัยในชุมขน 

รถกระเซ4ากู4ภัย แบบรถบรรทุกขนาด 6 
ตัน 6 ล4อ พร4อมติดตั้งกระเช4าเหลก็ยก
ด4วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได4
จากห4อโดยสาร จํานวน 1 คัน 

2,500,000 
(อบต.) 

- - การช2วยเหลือ บรรเทา
อุบัติเหตุ อุบัตภิัยและ
สาธารณภัย และได4
อย2างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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8.  ยุทธศาสตร-การสร4างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท4องถิ่น 
8.1)  แนวทางการป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

3 โครงการก2อสร4างตู4ยามบริการ
ประชาชน 

ก2อสร4างตู4ยามสําหรับ
การปฏิบัติงานบริการ
ของ อปพร. ตําบลนา
กลาง 

ตู4ยาม เนื้อที่ไม2เกิน 2.00 ตารางเมตร  
สถานที่ ริมทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 2 
แนวแขต ม. 1 และ ม. 8 ตําบลนากลาง 

- 27,800 
(อบต.) 

- การช2วยเหลือ 
บรรเทาอุบัตเิหตุ 
อุบัติภัยและสาธารณ
ภัยได4อย2างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ- 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดทําป.ายครัวเรือน 1. เพื่อความเปMน
ระเบียบเรียบร4อยของ
ชุมชน 
2. เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ
ช2วยเหลือป.องกันเหต ุ

จํานวนครัวเรือนที่ได4ตดิตั้งป.ายชื่อเจ4า
บ4านและเลขที่บ4าน 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- การช2วยเหลือ 
บรรเทาอุบัตเิหตุ 
อุบัติภัยและสาธารณ
ภัย และได4อย2าง
รวดเร็วทันเหตุการณ- 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดซื้อรถกู4ภยัฉุกเฉิน ช2วยเหลื่อและบรรเทา
สาธารณภัย 

รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ(ดีเซล) 
มีประตูปUดเปUดด4านหลัง พร4อมตกแต2ง 
ติดตั้งอุปกรณ-ช2วยเหลือพยาบาล และ
ประกอบด4วยอุปกรณ-การแพทย-ที่จําเปMน 
จํานวน 1 คัน 

- - 700,000 
(อบต) 

ลดความสูญเสยีจาก
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย
และสาธารณภัย 

สํานักงาน
ปลัด 
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8.  ยุทธศาสตร-การสร4างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท4องถิ่น 

8.2)  แนวทางการป.องกันและแก4ไขป�ญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค-ป.องกันและแก4ไข
ป�ญหายาเสพตดิ 

สร4างภมูิต4านทานยาเสพ
ติด ให4เด็กเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

จัดกรรมวันต2อต4านยาเสพติด จัดทําสื่อ
และเผยแพร2ประชาสัมพันธ-อันตราย
ของยาเสพติด 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ชุมชนมีภูมิคุ4มกัน
ป�ญหายาเสพตดิยา
เสพติด 

สํานักปลัด 

2 โครงการค2ายบําบัดฟVWนฟู
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู4เสพ/ผู4ติด
ยาเสพตดิ 

เพื่อบําบัดรักษาผู4ติด/ผู4
เสพยาเสพตดิให4คืนกลับสู2
ชุมชน 

1. นําผู4ติด /ผู4เสพยาเสพตดิในพื้นที่
ตําบลนากลางสู2กระบวนการบําบัด
ทั้งหมด ร4อยละ 100 
2. นํากลุ2มเสีย่งในพื้นที่ตําบลนากลางสู2
กระบวนการปรับเปรียนพฤติกรรม 
ร4อยละ 80 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

จํานวนผู4เสพ ผู4ตดิ 
กลุ2มเสียงที่อาจ
เกี่ยวข4องยาเสพตดิใน
พื้นที่ตําบลนากลางมี
จํานวนลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการหน2วยเฉพาะกิจสาย
ตรวจตําบล 

เพื่อป.องปรามการกระทํา
ผิด ของผู4ค4า ผู4เสพ/ผู4ตดิ
ยาเสพตดิในพื้นที่ 

ตั้งชุดเฉพาะกิจ ลาดตระเวน ตั้งด2าน
ตรวจ ในพื้นที่ 9 หมู2บ4าน อย2างน4อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

30,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

30,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

30,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

การแพร2ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนลด
น4อยลง 

สํานักปลัด 
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8.  ยุทธศาสตร-การสร4างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท4องถิ่น 

8.2)  แนวทางการป.องกันและแก4ไขป�ญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู4ปฏิบัติงานพลังแผ2นดินต2อสู4 
ยาเสพตดิ 

ค4นหา ติดตาม ผู4เสพ/ผู4ตดิ
ยาเสพตดิ นํามาสู2การ
บําบัดรักษาดูแลด4วย
ชุมชน 

การประชุม ซักซ4อมแผน 
การปฏิบัติงาน และการดําเนินการ
ข2าวสารยาเสพติดในพื้นที่ ทุกเดือน 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

50,000 
(อบต./เงิน
อุดหนุน) 

1. ลดการหวนกลับไป
เกี่ยวข4องกับยาเสพตดิ
ของผู4ที่ผ2านการ
บําบัดรักษาแล4ว 
2. ลดป�ญหายาเสพติด
ภายในชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุนโครงการสร4างภูมิคุ4มกัน 
ยาเสพตดิเด็กนักเรียน 
 

1. เพื่อให4เด็กมีกิจกรรมที่
เหมาะสม ลดความเสี่ยงการ
ข4องเกี่ยวยาเสพติด 
2. เพื่อให4เด็กนักเรียนมี
ความตระหนักรู4ถึงพิษภัย 
ยาเสพติด 

นักเรียนทุกโรงเรียนได4ม ีกิจกรรม
รณรงค- ฝRกอบรม นิทรรศการ การต2อสู2
ป.องกัน ต4านยาเสพตดิ จํานวน 1 
กิจกรรม/วัน 
 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

1. โรงเรียนทุกแห2ง
ปลอดยาเสพติด 
2. เด็กนักเรียนรูเท2าทัน
การเข4ามาของยาเสพติด 

ส'วน
การศึกษา 
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8.  ยุทธศาสตร-การสร4างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท4องถิ่น 

 (8.1)  แนวทางการพัฒนากีฬาท4องถิ่นและการแข2งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว2างหน2วยงานหรือองค-กร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการแข2งขันกีฬานากลาง
เกมส- 

1. ส2งเสรมิการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อเปMนสนามทดสอบ
ระดับความสามารถของ
นักกีฬาท4องถิ่น 

จัดแข2งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ4าน 
ร2วมกับ 9 หมู2บ4าน 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

1. ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
2. ส2งเสรมินักกีฬา
ท4องถิ่น สู2ระดับชาต ิ

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดหาอุปกรณ-กีฬา เพื่อส2งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
 

จัดหาอุปกรณ-กีฬา มอบให4ทุกหมู2บ4าน 
 

70,000 
(อบต) 

70,000 
(อบต) 

70,000 
(อบต) 

ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
 

ส'วน
การศึกษา 

3 โครงจัดการแข2งขันฟุตซอล 1. ส2งเสรมิการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อเปMนสนามทดสอบ
ระดับความสามารถของ
นักกีฬาท4องถิ่น 

จัดการแข2งขันฟุตซอลเยาวชนและ
ระดับประชาชนทั่วไป สําหรับผู4สนใจ
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ อย2างน4อย
ปJละ 1 ครั้ง 

40,000 
(อบต) 

40,000 
(อบต) 

40,000 
(อบต) 

1. ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
2. ส2งเสรมินักกีฬา
ท4องถิ่น สู2ระดับชาต ิ

ส'วน
การศึกษา 
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8.  ยุทธศาสตร-การสร4างความมั่นคงและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท4องถิ่น 

 (8.1)  แนวทางการพัฒนากีฬาท4องถิ่นและการแข2งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว2างหน2วยงานหรือองค-กร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 ก2อสร4างลานกีฬาอเนกประสงค-
ประจําชุมชน 

เพื่อให4ประชาชนมีพื้นที่
ออกกําลังกายและพักผ2อน
หย2อนใจที่เหมาะสม 

ลานกีฬาเอนกประสงค-สําหรบัเล2นกีฬา
และจัดกิจกรรมนันทนาการ ชุมชนละ 
1 แห2ง 

400,000 
(อบต) 

400,000 
(อบต) 

400,000 
(อบต) 

1. ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
2. ส2งเสรมินักกีฬา
ท4องถิ่น สู2ระดับชาต ิ

กองช'าง 

5 อุดหนุนโครงการจัดแข2งขันกีฬา
หรือการส2งเสริมทักษะด4านกีฬา 

1. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม
ด4านกีฬาที่เหมาะสมกับวัย 
2. เพื่อเปMนเวทีแสดง
ทักษะด4านกีฬาสู2ความ
เปMนเลิศ 

1. จัดการแข2งขันกีฬานักเรียน จํานวน
น4อย 1 ครั้ง/ปJ 
2. เด็กนักเรียนทุกคนได4เข4าร2วม
กิจกรรมการแข2งขันกีฬา 

40,000 
(อบต.) 

40,000
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

1. ส2งเสรมินักกีฬา
ระดับตําบล  
2. ส2งเสรมิให4เยาวชน
มีคุณภาพ 

ส'วน
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค#การบริหารส'วนตําบลนากลาง 

9. ยุทธศาสตร#การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ2านเมืองที่ดี 
(9.1) แนวทางการพัฒนาส2งเสริมศักยภาพของท4องถิ่นในทุกๆด4านของการบริหารจัดการบ4านเมืองที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการเวทีประชาคมหมู2บ4าน/
ชุมชน ตําบลนากลาง 

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น 
และความต4องการของ
ประชาคม 

1. จัดเวทีประชาคมรับฟ�งความคิดเห็น
อย2างน4อย หมู2บ4าน/ชุมชน ละ 1 ครั้ง/
ปJ  
2. จัดเวทีประชาคมระดับตําบล อย2าง
น4อย ปJละ 1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีส2วนร2วม
กําหนดแนวทางการ
พัฒนาท4องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดเก็บข4อมลูความจําเปMน
พื้นฐาน 

เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ
ข4อมูล จปฐ. ประจําปJของ
ตําบลนากลาง 

1. สนับสนุนการการทํางานของ
ผู4ปฏิบัติงานจัดเก็บข4อมลู จปฐ. 
2. สนับสนุนการการทํางานของ
ผู4ปฏิบัติงานบันทึกข4อมลู จปฐ.ทาง
ระบบคอมพิวเตอร- 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1. อบต.มีข4อมูลที่
จําเปMนสําหรับการ
วางแผนพัฒนาตําบล  
2. อบต.มีข4อมูลสําหรับ
การแก4ไขป�ญหาความ
ต4องการพื้นฐานของ
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 
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9. ยุทธศาสตร-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ4านเมืองที่ดี 

(9.2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให4มีความเหมาะสมสอดคล4องกับภารกิจของ อปท. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู4บริหารและสมาชิกสภาองค-การ
บริหารส2วนตําบลนากลาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มีความรู4ในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน  อปท. 
องค-กรเอกชน หน2วยงานรัฐ หรือกลุ2ม 
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ด4านต2างๆ อย2างน4อยปJละ 1 ครั้ง 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

เสรมิสร4างความรู4 ปรับ
ทัศนคติ ค2านิยมในการ
นําสําเร็จสู2งาน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงาน
พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ4าง 

เพิ่มประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน  อปท. 
องค-กรเอกชน หน2วยงานรัฐ หรือกลุ2ม 
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ด4านต2างๆ อย2างน4อยปJละ 1 ครั้ง 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

เสรมิสร4างความรู4 ปรับ
ทัศนคติ ค2านิยมในการ
นําสําเร็จสู2งาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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9. ยุทธศาสตร-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ4านเมืองที่ดี 

(9.3) แนวทางการก2อสร4าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการก2อสร4าง/ปรับปรุง
บํารุงรักษาหอกระจ2ายข2าวหมู2บ4าน 

เผยแพร2ข4อมลูข2าวสาร 
กิจกรรมโครงการ ของ
ส2วน ราชการ 

ประชาชนได4รับข4อมูลข2าวสารเปMน
ประจําไม2น4อยกว2า ร4อยละ 80 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีส2วนร2วมใน
การการบริหาร พัฒนา
ท4องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 ก2อสร4างป.ายที่ทําการ อบต.แห2งใหม2 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน-ที่ทํา
การ อบต. 

ป.ายชื่อที่ทําการองค-การบริหารส2วน
ตําบลนากลาง ตามแบบที่ อบต. 
นากลางกําหนด 

300,000 
(อบต) 

- - ประชาชนที่รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการก2อสร4างลาน คสล. ที่ทํา
การ อบต.นากลาง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน-ที่ทํา
การ อบต. และรองรับ
ผู4ใช4บริการที่เพิ่มขึ้น 

ทําการก2อสร4าง ลาน คสล. รอบ
บริเวณอาคารที่ทําการ อบต. 
นากลาง ตามแบบแปลนที่ อบต. 
นากลางกําหนด 

200,000 
(อบต.) 

- - ขยายพื้นที่รองรับการ
บริการประชาชนได4
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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9. ยุทธศาสตร-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ4านเมืองที่ดี 

(9.3) แนวทางการก2อสร4าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- เป.าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว2าจะได4รับ หน2วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 โครงการก2อสร4างรั่วกั้นแนวเขต กั้นแนวเขตป.องกันการบุก
รุก และรักษาทรัพย-สิน 

ก2อสร4างรั่วแนวเขต ที่ทําการ อบต. 
นากลาง 

- 1,000,000 
(อบต.) 

 รักษาสถานที่ให4ใช4
ประโยชน-ร2วมกัน
อย2าง  ยั่งยืน 

 สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร4สาย 

เผยแพร2ข4อมลูข2าวสาร 
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
ของ อบต. 

ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร4สาย
ครอบคลมุพื้นที่ทุก หมู2บ4าน 
 

- 500,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมีส2วนร2วมใน
การบริหาร พัฒนา
ท4องถิ่น 

 สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดซื้อรถยนต-โดยสาร
อเนกประสงค- 

เพิ่มประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

รถโดยสาร ขนาด  12  ที่นั่ง 
เครื่องยนต-ดเีซล ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม2ต่ํากว2า 2,400 ซีซ.ี  
จํานวน 1  คัน 

- 1,138,000 
(อบต) 

- เจ4าหน4าที่มีความ
คล2องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

 สํานักงาน
ปลัด 

 


