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เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
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สารบัญ 
  หน้า 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1-8 
 1. ด้านกายภาพ  
 ด้านการเมือง/การปกครอง  
 ประชากร  
 สภาพทางสังคม  
 ระบบบริการพ้ืนฐาน  
 ระบบเศรษฐกิจ  
 เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)  
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 9-15 
 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 
 

 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5  
 สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 
 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15-39 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา  

ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 40-137 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 บัญชีโครงการพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. สภาพทั่วไป 
 
๑.๑ ที่ตั้ง 

      ตำบลนาหัวบ่อ เป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร 

๑.๒  เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)  
ตำบลนาหัวบ่อมีเนื้อที่โดยประมาณ  ๘๐  ตารางกโิลเมตร หรือ ประมาณ   ๕๐,๐๐๐ ไร่ 

                 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  

ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลนาหัวบ่อเป็นรูปพระธาตุภูเพ็ก ซึ่งเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่
ประดิษฐานบนเทือกเขาภูพาน ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ซึ่ง
เป็นที่เคารพของชาวตำบลนาหัวบ่อและประชนทั่วไปเป็นอย่างมาก  โดยเชื่อกันว่าพระธาตุภูเพ็กนี้สร้างข้ึนสมัย
เดียวกันกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง 
ความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  

สภาตำบลนาหัวบ่อ ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒  ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๓๙ มีผลบังคับ 
ใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตั้งแต่วันที่                    

๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   
 
 
 



๒ 
 

๑.๓ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาหัวบ่อ มีสภาพพ้ืนที่ทางตอนใต้มีลักษณะ
เป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนทางตอนกลางและตอนเหนือของตำบลมีลักษณะเป็นที่
ราบเรียบจนถึงค่อนข้างแบบลูกคลื่นลอนลาด นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองน้ำกระจายอยู่
ทั่วไปภายในตำบล รวมทั้งยังมีคลองส่งน้ำของชลประทานน้ำอูนผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เกือบทุกหมู่บ้าน 

๑.๔  อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม 

  ทิศใต้   ติดต่อกับตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลขม้ิน  อำเภอเมือง 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม 

๒. เขตการปกครอง  แบง่การปกครองเป็น ๑๙  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
๑. บ้านนาหัวบ่อ    หมู่ที่ ๑ 
๒.บ้านหนองดินดำ    หมู่ที ่๒ 
๓. บ้านโนนเรือ    หมู่ที่ ๓ 
๔. บ้านบัวห้วยทราย  หมู่ที่ ๔ 
๕. บ้านตอเรือ    หมู่ที่ ๕ 
๖. บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ ๖ 
๗. บ้านนาดี    หมู่ที่ ๗ 
๘. บ้านหนองเม็ก    หมู่ที่ ๘ 
๙. บ้านนาสาวนาน   หมู่ที่ ๙ 
๑๐. บ้านกลาง     หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒. บ้านภูเพ็ก    หมู่ที ่๑๒ 
๑๓. บ้านโนนเรือ    หมู่ที่ ๑๓ 
๑๔. บ้านนาดี    หมู่ที่ ๑๔ 
๑๕. บ้านนาหัวบ่อ    หมู่ที่ ๑๕ 
๑๖. บ้านนาดี    หมู่ที่ ๑๖ 
๑๗. บ้านนาสาวนาน   หมู่ที่ ๑๗ 
๑๘. บ้านโนนสูง    หมู่ที่ ๑๘ 
๑๙. บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ ๑๙ 

๓.  ประชากร 
- จำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น  ๙,๙๙0  คน เป็นชาย  ๕,๐๗0 คน เป็นหญิง  ๔,๙๒๐ คน 
- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๓,๔๑๐  ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

โดยแยกออกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ นาหัวบ่อ ๒59 ๒๕9 ๕๑8 ๑93 
๒ หนองดินดำ ๔69 501 ๙70 ๓37 
๓ โนนเรือ ๓95 ๓85 ๗80 300 
๔ บัวห้วยทราย ๑12 97 ๒09 70 
๕ ตอเรือ ๑84 ๑69 ๓53 ๑๑4 
๖ หนองไผ่ ๒09 ๒๒7 ๔36 ๑๓8 
๗ นาดี ๒๒5 ๒๒8 ๔53 ๑72 
๘ หนองเม็ก ๓๕5 ๓๕4 ๗๐9 ๒94 
๙ นาสาวนาน ๒๔6 ๒54 500 ๒34 

๑๐ กลาง ๓61 ๓๕0 ๗๑1 ๒58 
๑๑ หนองไผ่น้อย ๒๐4 ๑61 ๓65 ๑33 
๑๒ ภูเพ็ก ๒39 ๒29 ๔68 ๑87 
๑๓ โนนเรือ ๓43 ๓๓3 ๖76 ๒27 
๑๔ นาดี ๒59 ๒๖8 ๕27 ๑60 
๑๕ นาหัวบ่อ ๒64 ๒66 530 ๑๖7 
๑๖ นาดี ๒๔6 ๒08 ๔54 ๑๓2 
๑๗ นาสาวนาน ๒58 ๒๒5 ๔83 ๑66 
๑๘ โนนสูง ๑80 ๑57 ๓37 ๑๑8 
๑๙ หนองไผ่ ๒62 ๒49 ๕11 ๑๖7 

รวม ๕,๐70 ๔,920 9,990   ๓,567   
*ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพรรณนานิคม  ณ  เดือน มีนาคม  ๒๕63 

๔.สภาพทางสังคม 
๔.๑ สาธารณสุข 

 ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเรือ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ ๓ 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ 

 ๒. สถานพยาบาลเอกชน  ๓  แห่ง 
 ๓. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 

๔.๒  การศึกษา 
 ๑. โรงเรียนประถมศึกษา   ๗    แห่ง  ได้แก่ 
     - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๖๒  
 - โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 
 - โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 
 - โรงเรียนบา้นนาสาวนาน 
 - โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 
 - โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 
 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 

๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒  

- โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 

       ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๔   แห่ง  ได้แก่ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ 
  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์คำ 
  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทร์ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสาวนาน 

 ๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง 
๔.๓  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

      ๑. วัด / สำนักสงฆ์ ๑๐  แห่ง  ได้แก่ 
 - วัดจินดามณี  บ้านหนองเม็ก  หมู่ ๘ 
 - วัดโพธิ์คำ  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๑ 
 - วัดศรีจันทร์  บ้านโนนเรือ  หมู่ ๓ 
 - วัดแจ้งแสงอรุณ  บ้านนาดี  หมู่ ๗ 
 - วัดโนนสวรรค์  บ้านหนองไผ่  หมู่ ๖ 
 - วัดสุวรรณธาดาราม  บ้านกลาง หมู่ ๑๐ 
 - วัดพระธาตุภูเพ็ก   บ้านภูเพ็ก  หมู่ ๑๒ 
 - วัดป่าโสมพนัส   บ้านภูเพ็ก  หมู่ ๑๒ 
 - สำนักสงฆ์บ้านโนนสูง   บ้านโนนสูง  หมู่ ๑๘ 
 - สำนักสงฆ์บ้านนาสาวนาน   บ้านนาสาวนาน  หมู่ ๙ 
     ๒. โบสถ์ ๓  แห่ง 
 - โบสถ์วัดโพธิ์คำ  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๑ 
 - โบสถ์วัดแจ้งแสงอรุณ  บ้านนาดี  หมู่ ๗ 
 - โบสถ์วัดโนนสวรรค์  บ้านหนองไผ่ หมู่ ๖ 



๕ 
 

๕.ระบบเศรษฐกิจ 
๕.๑ รายได้ของประชากร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

บ้านนาหัวบ่อ 
บ้านหนองดินดำ 
บ้านโนนเรือ 
บ้านบัวห้วยทราย 
บ้านตอเรือ 
บ้านหนองไผ่ 
บ้านนาดี 
บ้านหนองเม็ก 
บ้านนาสาวนาน 
บ้านกลาง 
บ้านหนองไผ่น้อย 
บ้านภูเพ็ก 
บ้านโนนเรือ 
บ้านนาดี 
บ้านนาหัวบ่อ 
บ้านนาดี 
บ้านนาสาวนาน 
บ้านโนนสูง 
บ้านหนองไผ่ 

๙๔,๓๑๕ 
๗๐,๐๔๙ 
๘๐,๗๕๔ 
๕๑,๓๓๕ 
๖๖,๐๖๓ 
๕๘,๓๔๒ 
๗๐,๒๕๖ 

๑๐๓,๓๘๖ 
๔๘,๑๔๖ 
๗๙,๐๒๖ 
๔๔,๗๖๐ 
๘๓,๗๙๓ 
๕๔,๖๑๔ 
๙๐,๕๐๗ 
๗๙,๕๕๕ 
๗๖,๑๐๓ 
๘๘,๙๕๒ 
๕๐,๔๓๒ 
๕๔,๒๑๑ 

๕.๒   สภาพทางเศรษฐกิจ 
          ประชากรในตำบลนาหัวบ่อประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก คือ อาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน 

เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน 
          ๕.๓ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล  

     - ธนาคาร             -       แห่ง 
     - โรงแรม              -      แห่ง 
     - ปั๊มน้ำมัน         ๕   แห่ง 
     - โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง 
     - โรงสีข้าวขนาดเล็ก  ๓๓ แห่ง 

      - กลุ่มอาชีพ            ๔๒  กลุม่ 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๖. การบริการพื้นฐาน 
๖.๑ การคมนาคม 
     ตำบลนาหัวบ่อ มีถนนสายหลัก คือ รพช.หมายเลข สน ๑๑๐๑๙ อำเภอพรรณานิคม – บ้าน หนองเม็ก 

หมู่ที่ ๘ เชื่อมการคมนาคมกับตำบลใกล้เคียง และเป็นเส้นทางคมนาคมภายในตำบลแล้วยังมีถนนในท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นถนนสายย่อยแยกเข้าเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลและเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นท่ีเกษตร 

๖.๒ การไฟฟ้า 
    เขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึงทั้งตำบล 

ประชากรมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
๖.๓ การประปา 
     มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน, ระบบประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๙ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ นาหัวบ่อ ๒59 ๒๕9 ๕๑8 ๑93 
๒ หนองดินดำ ๔69 501 ๙70 ๓37 
๓ โนนเรือ ๓95 ๓85 ๗80 300 
๔ บัวห้วยทราย ๑12 97 ๒09 70 
๕ ตอเรือ ๑84 ๑69 ๓53 ๑๑4 
๖ หนองไผ่ ๒09 ๒๒7 ๔36 ๑๓8 
๗ นาดี ๒๒5 ๒๒8 ๔53 ๑72 
๘ หนองเม็ก ๓๕5 ๓๕4 ๗๐9 ๒94 
๙ นาสาวนาน ๒๔6 ๒54 500 ๒34 

๑๐ กลาง ๓61 ๓๕0 ๗๑1 ๒58 
๑๑ หนองไผ่น้อย ๒๐4 ๑61 ๓65 ๑33 
๑๒ ภูเพ็ก ๒39 ๒29 ๔68 ๑87 
๑๓ โนนเรือ ๓43 ๓๓3 ๖76 ๒27 
๑๔ นาดี ๒59 ๒๖8 ๕27 ๑60 
๑๕ นาหัวบ่อ ๒64 ๒66 530 ๑๖7 
๑๖ นาดี ๒๔6 ๒08 ๔54 ๑๓2 
๑๗ นาสาวนาน ๒58 ๒๒5 ๔83 ๑66 
๑๘ โนนสูง ๑80 ๑57 ๓37 ๑๑8 
๑๙ หนองไผ่ ๒62 ๒49 ๕11 ๑๖7 

รวม ๕,๐70 ๔,920 9,990   ๓,567   
*ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพรรณนานิคม  ณ  เดือน มีนาคม  ๒๕63 

 
 



๗ 
 

๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรในตำบลนาหัวบ่อประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก คือ อาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน 

เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน 
๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   - ลำน้ำ,  ลำหว้ย     ๑๕  แห่ง 

  - บึง,  หนองและอ่ืน ๆ    ๑๓  แห่ง 
             - ฝาย      ๑๐  แห่ง 

  - บ่อน้ำตื่น     ๒๔๐  แห่ง 
  - บ่อโยก      ๒๔  แห่ง 

    ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๙ 

๘. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
         ๘.๑ การนับถือศาสนา 

- ประชาชน หมู่ที่ ๑-๑๙ นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด / สำนักสงฆ์ ๑๐   แห่ง  ได้แก่ 
 - วัดจินดามณี  บ้านหนองเม็ก  หมู่ ๘ 
 - วัดโพธิ์คำ  บ้านนาหัวบ่อ  หมู่ ๑ 
 - วัดศรีจันทร์  บ้านโนนเรือ  หมู่ ๓ 
 - วัดแจ้งแสงอรุณ  บ้านนาดี  หมู่ ๗ 
 - วัดโนนสวรรค์  บ้านหนองไผ่  หมู่ ๖ 
 - วัดสุวรรณธาดาราม  บ้านกลาง หมู่ ๑๐ 
 - วัดพระธาตุภูเพ็ก   บ้านภูเพ็ก  หมู่ ๑๒ 
 - วัดป่าโสมพนัส   บ้านภูเพ็ก  หมู่ ๑๒ 
 - สำนักสงฆ์บ้านโนนสูง   บ้านโนนสูง  หมู่ ๑๘ 
 - สำนักสงฆ์บ้านนาสาวนาน   บ้านนาสาวนาน  หมู่ ๙ 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
                   - ประชากรส่วนใหญ่ เชื้อสายเดิมเป็นภูไท มีบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นประจำแต่ละเดือนคือ 
บุญเดือนอ้าย บุญเดือนสาม บุญเดือนสี่ บุญเดือนห้า บุญเดือนแปด บุญเดือนเก้า บุญเดือนสิบ บุญเดือนสิบเอ็ด  
บุญเดือนสิบสอง และมีงานบุญประจำปีตักบาตรเทโวที่วัดพระธาตุภูเพ็ก 

          ๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                  -มีภาษาถิ่นคือ ภาษาภูไท , ภาษาญ้อ 

         ๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
                 - ผ้าย้อมครามและผลไม้ต่างๆ แตงโม  แตงแคนตาลูป เป็นต้น 
 
 
 



๘ 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 ๙.๑ น้ำ 

-ลำน้ำ,  ลำห้วย     ๑๕  แห่ง 
  -บึง,  หนองและอ่ืน ๆ    ๑๓  แห่ง 
๙.๒ ป่าไม้ 
      ทางตอนใต้ของตำบล ทรัพยากรป่าไม้ยังมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เพราะอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตของหมู่บ้านภูเพ็ก บ้านนาสาวนาน บ้านหนองดินดำ และบ้านหนองไผ่ 
 ๙.๓ ภูเขา   
 มีเทือกเขาภูเพ็กซ่ึงเป็นที่ตั้งของปราสาทหินภูเพ็กซ่ึงอยู่ในเขตของหมู่บ้านภูเพ็ก 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ทรัพยากรป่าไม้มีสภาพที่สมบูรณ์คือเทือกเขาภูเพ็กซึ่งอยู่ใน
เขตป่าไม้และมีอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ซึ่งคุณภาพโดยรวมแล้วทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถือว่าสมบูรณ์มาก 
 

๑๐. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
              - 
  
  

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

 

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ 

          ๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  การดำเนินพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕           
ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๑– ๒๕๖๕  โดยนำโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีมา
จัดทำโครงการต่าง ๆ และนำโครงการที่ได้ ไปจัดทำงบประมาณประจำปี  และบางโครงการได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชี ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับ
รายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียด ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้     ๓๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐      บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้     ๓๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐      บาท 
รายรับจริง                    ๓๔,๘๓๙,๒๘๓.๙๕      บาท 
รายจ่ายจริง                   ๓๒,๘๘๘,๔๐๕.๖๑     บาท 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้     60,500,000.00     บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้     60,500,000.00     บาท 
รายรับจริง                    52,927,308.0๕      บาท 
รายจ่ายจริง                   41,301,926.19     บาท 

        ๑.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        ตามที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาห้าปีนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๓ และ(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ดังนี้ 
 



๑๐ 
 

          (๑) เชิงปริมาณ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา     จำนวน  ๑๓๕ โครงการ 
  สามารถนำไปดำเนินการได ้   จำนวน    ๙๖ โครงการ 

คิดเปน็ร้อยละ   ๗๑.๑๑ % 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา     จำนวน 208 โครงการ 
  สามารถนำไปดำเนินการได ้   จำนวน  134 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ    64.00 % 
 

 (๒) เชิงคุณภาพ 
     เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้ดำเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน แยก

เป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
            ๑. การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา โดยได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   ๑.๑ สนับสนุนส่งเสริมอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ส่งผลให้เด็กได้บริโภคอาหารเสริม 
(นม) และอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา  
    ๑.๒ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ทุกหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันเหตุการณ์ ตลอดจนความรู้อื่นๆ จากหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อให้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๓  สนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ส่งผลให้เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา  
    ๑.๔ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้เด็กได้รับความรู้ในการอบรมและสามารถนำไป
ปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๒. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
   ๒.๑ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี       
   ๒.๒ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    
   ๒.๓ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ส่งผลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงาน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในเขตอำเภอพรรณานิคม 
      ๓. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยได้
ดำเนินการดังนี้ 
    ๓.๑ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
   ๓.๒ อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เพ่ือดำเนินการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
  ๓.๓ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันภายในชมรม 
  ๓.๔ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 



๑๑ 
 

             ๔. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค  โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ประชาชนมีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยลง 
   ๔.๒ อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน   
  ๔.๓ อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    ๑. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

   ๑.๑ ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าย้อมคราม ให้กับกลุ่มสตรี/แม่บ้าน ผู้นำสตรี  
จำนวน ๔๐ คน  เพ่ือ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว 
 

    ๒. พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การประกอบอาชีพและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๑ อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
       ๓. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการดังนี้  
    ๓.๑  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีขวัญและกำลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ชุมชนและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
   ๓ .๒   ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา ส่งผลให้ เกิดการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาและประชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

 ๓.๓ อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ และภารกิจสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ที่ต้องบูรณาการ
ร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ   

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ/รางระบายน้ำ  ได้ดำเนินการ ดังนี้  
   ๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านต่างๆ (ม.๑- ๑๙) ส่งผลให้ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๑.๒ ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร(ม.๑-๑๙)  
   ๑.๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ม.๑-๑๙) ส่งผลให้น้ำไม่ท่วมขังไม่ทำให้ประชาชน
ไม่มีความเดือดร้อน 
  ๑.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  (ม.๑-๑๙)  ส่งผลให้ถนนลูกรังภายในตำบล
มีสภาพที่ดีข้ึน ประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา มากขึ้น 
      ๒. ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒.๑ อุดหนุนขยายระบบเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านต่างๆ (ม.๑-๑๙)  และขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ตำบลนาหัวบ่อ ส่งผลให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง 
  ๒.๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปาสำหรับหมู่บ้านที่ขาดแคลนและต้องการ   
(ม.๑-๑๙) 
  ๒.๓ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (บ้านเทิดไทฯ) ทั้งตำบลนาหัวบ่อ จำนวน ๖ หลัง  ส่งผลให้
ประชาชนผู้ยากไร้ มีบ้าน มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
        



๑๒ 
 

        ๓. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  ๓.๑ ขุดลอกลำห้วยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ส่งผลให้ชาวบ้านได้มีน้ำเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๑.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๑.๑ จัดโครงการปลูกป่าเพ่ือเฉลิมพระเกียตริ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ    
ที ่สาธารณะภายในตำบล ส่งผลให้เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตตำบล 
      ๒. การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
  ๒.๑ โครงการธนาคารขยะ  เพ่ือดำเนินการออกรับซื้อขยะในหมู่บ้าน ม.๑ - ๑๙  เริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
 

  ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
      ๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑.๑  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้ประชาชนใช้รถใช้
ถนนอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
   ๑.๒ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ประชาชนใช้รถ
ใช้ถนนอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น   
  ๑.๓ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ส่งผลให้ประชาชนภายในเขตตำบล ได้รับการเข้ารับ
การรักษากับสถานพยาบาล ได้อย่างสะดวก รวดเร็วอย่างทันท่วงที 
  ๑.๔ ฝึกอบรมทบทวน (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) อปพร. โดยดำเนินการจั ด
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร. จำนวน ๒๑๙ คน 
  ๑.๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการตลอดทั้งปี 
  ๑.๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณะภัย  เพ่ือให้มีความพร้อมในการอำนวยความ
สะดวกและช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลได้อย่างทันท่วงที 
     ๒. การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๒.๑ จัดอบรมโครงการเยาวชนอาสาพลังอาสาพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด โดยการจัดให้มี
เข้าค่ายเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน/นักเรียนในเขตตำบลนาหัวบ่อ   

     ๓. การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  ๓.๑ จัดประชุมประชาคมตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา โดยการจัดเวทีประชาคมตำบลและ
จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
  ๓.๒ สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ระดับอำเภอให้กับเทศบาลตำบลพรรณานคร 

    ๔. การจัดหาและพัฒนารายได้ 
  ๔.๑  ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ส่งผลให้ประชาชนผู้ชำระภาษีได้รับความสะดวก 
สบาย ในการชำระภาษี 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 
 ๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
  ตามที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5  
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

 ด้านเศรษฐกิจ 
๑) ประชาชนนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒) ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนา 
๓) ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

 

ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต 
๑) เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นที่อย่างทั่วถึง 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๓) เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สนในการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔) ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๕) ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการคมนาคมและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้สะดวก

ยิ่งขึ้น 
๒) ประชาชนได้รับความสะดวกในความจำเป็นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา มากยิ่งขึ้น 
๓) ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน 

 

ด้านแหล่งน้ำ 
๑) ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอใช้ได้ตลอดปี 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) ประชาชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒) การจัดการขยะในครัวเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ด้านการเมืองและการบริหาร 
๑) ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมได้อย่างรวดเร็ว

และทันต่อเหตุการณ์ 
๒) สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๓) ผู้นำชุมชน รักสามัคคี และประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
 

๒.๒  ผลกระทบ 
 ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน คือจำนวนชุมชนขยายเพ่ิมมากขึ้น ทำให้การได้รับความสะดวกในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า 
น้ำประปา เริ่มจะไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
 



๑๔ 
 

๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางในการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 ปัญหา 

1) เทศบาลตำบลนาหัวบ่อไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

2) เทศบาลตำบลนาหัวบ่อไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

3) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อที่จะสามารถดำเนินการได้ 
 

อุปสรรค 
1) เทศบาลตำบลนาหัวบ่อมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชน 
2) ข้อจำกัดในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 

 

แนวทางการแก้ไข 
1) เทศบาลตำบลนาหัวบ่อควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านหอกระจายข่าวเพ่ือให้ประชาชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น 
2) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลนาหัวบ่อกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ๖ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
       ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
       ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)   
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 สาระสำคัญ 
 ๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ                          
ทัง้มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

๑.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

๑.๓ สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน       
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

๑.๔ ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  

๒. ความม่ังคั่ง 
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง    

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 



๑๖ 
 

๓. ความย่ังยืน 
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓.๓ มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน                     
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

๓.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ 
กระจายอำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
เร่งรัดจัดทำหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ                   
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติลดผลกระทบจากภัยก่อการร้ายและเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ     
ไซเบอร์  

๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกำลัง
และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ำ  

๘) ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่ เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กำหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการดำเนินงานและให้ความสำคัญกับ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

 



๑๗ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดำเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

- ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็น
ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

- พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร  
  ๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร  

- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  

   ภาคอุตสาหกรรม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

ภาคบริการ 
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  
 

   พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ  และ
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน                     
ของประเทศ  
 
 



๑๘ 
 

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง               
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   

และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ                  
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิต
ร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  

- พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง                           
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

- พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่                   
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง  
   การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรม
ซ่อมบำรุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ                  
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

- ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ๓โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน๒๐:๘๐สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิมจำนวน
บุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

   การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยนืร่วมกัน  

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการให้บริการทางการศึกษา                 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน           
ด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการป้องกันภัย ในทุกรูปแบบ  

- ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง                     
กลุ่มอำนาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดำรง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการ
รกัษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่าง ๆ  

- เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน                  
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆและให้ความช่วยเหลือ                   
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทุนมนุษย์  

- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้วตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนรวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

- สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆและสาธารณชนไทยรวมทั้งดำเนินการเชิงรุก ใน
การสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา         

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย  (๒) วัยเรียน       
(๓) วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ  

๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  

๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  



๒๐ 
 

๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตสำนึกสาธารณะควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัวสร้างความอบอุ่น และ
มัน่คงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยสร้าง                    

ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออมกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ                      
ขัน้พ้ืนฐานฐานทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาสความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม  

๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ การกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวั ย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนาการธำรงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  เพ่ือเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณ                  
ของสื่อมวลชนมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อมีการกำหนดบทลงโทษและพัฒนาภาคประชาชน ให้มีความ
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ทำลายป่าอย่างเข้มงวด  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บน
พ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือ ในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ต้นทุนและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
และการผันน้ำ และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 

- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
- กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  



๒๑ 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน           
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  
  ๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบและบรรจุ     
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้
เอ้ือต่อการพัฒนา  

- เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การจัดการของเสีย  

- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
- พัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเชื่ อมโยงโอกาสจากอาเซียนในการพัฒนาเมืองที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  ๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหารความ

ต่อเนื่องของธุรกิจ  
  ๕) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทางเลือก                      
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ  

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดให้มี
กฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทำงบประมาณระยะปานกลางและระยะ
ยาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง                          
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณได้มากข้ึน 

  ๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมถ่ายโอนงานให้ภาค

ส่วนอืน่ เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  



๒๒ 
 

- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  

-  
  ๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- วางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุน

ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

  ๕) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน                    

และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเข้ามาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
  ๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal 

จัดทำฐานข้อมลูงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

  ๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออำนวยต่อการบริหารราชการ

แผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
- เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

๑.๒   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒   
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 



๒๓ 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐  
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๗๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔)เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค   

 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.      
ได้จัดทำขึ้น “ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ ( Thailand ๔.๐) 
 "Thailand ๔.๐ : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ กระแสหลัก คือ 
 ๑. Globalization ที่ทัว่โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมกัน อาท ิ
  - กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการทำธุรกิจ 
  - กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง 
มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึน้ 
  - กระแส Commonization ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่สามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาค
ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ๒. Regionalizationกระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวทำให้มีอำนาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 
 ๓. Localization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น สกลนครเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 "Thailand ๔.๐" ประกอบด้วย ๒ แนวคิดสำคัญ 
"Strength from Within" คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within หรือการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่  ๓ ตัว คือ 

- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 
- การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven 

Proposition) 
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition) 

ซึ่งทั้ง ๓ กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine ๓ ตัวใหม่ อัน
ประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การ
ยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จึงจะเอ้ือให้เกิดการสร้าง 
Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทำธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอ้ือให้เกิด
การรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือการสร้างความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการ
สร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with 
Competence) 
 ๒. "Connect to the World" เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลกและเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่ อมโยงภายนอก 
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้  ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน คือ 
  ๒.๑) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
  ๒.๒) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
  ๒.๓) Global Economy เศรษฐกิจโลก 
  เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะก่อให้เกิด
การเติมเต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่านการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การจ้างงานใน
ท้องถิ่น และนำไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional 
Economy เข้าด้วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมาซึ่งส่วนนี้จะสอด
รับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ที่รัฐบาลชุดนี้กำลังผลักดันอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้ ายเป็นการเชื่อมโยง 
Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกันเพ่ือเป็นพลังต่อรอง
กับส่วนอื่นๆของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับปรับปรุงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (มี ๕ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณรับจ้าง 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (มี ๕ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดทำนวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน            
(มี ๓  กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (มี ๒ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (มี ๒ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (มี ๒ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง (มี ๑ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
 
 



๒๗ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก (มี ๒ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (มี ๑ กลยุทธ์) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นภาคที่ทำการผลิต และเชื่อมโยงการผลิต การค้า การลงทุน การขนส่ง สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ตามความต้องการของตลาดประเทศ รวมถึงทั้งในและนอกอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงเพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
 ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ประกอบด้วย 
  - ยุทธศาสตร์ข้าว 
  - ยุทธศาสตร์ด้านความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
  - ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
  - ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลัง 
  - ยุทธศาสตร์การแปรรูปยางพารา 
  - ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 
  - ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพการผลิตการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่มีศักยภาพ 
 ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม 
  - ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 ได้ให้ความสำคัญกับ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
 ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดทำเวลาทำการของด่าน
มุกดาหาร - -สะหวันนะเขต  และด่านสะหวัน - ลาวบาว  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  การให้สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายการดำเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS 
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพ่ืออำนวยความสะดวกการผ่านแดนของคน
และสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือให้เอ้ือต่อ
การตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดยีว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ที่ด่านมุกดาหาร – สะหวันเขต   
 ๓) พัฒนาการท่องเที่ยว  โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 



๒๘ 
 

 ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้พื้นที่
ชลประทานเป็นพ้ืนที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้  
และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการทำ    
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 ๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
 ๑) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒) การค้า การลงทุน 
 ๓) การพัฒนาการท่องเที่ยว  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจที่ ๑  จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
พันธกิจที่ ๓  ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจที่ ๔  ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
พันธกิจที่ ๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น    
พันธกิจที่ ๖  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ ๗  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

หน่วยงานอื่น 
 พันธกิจที่ ๘  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ     
ค่านิยม (Value)  

  “ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ” 

  อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้ง
โดยการเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาใน
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้ าที่จากภูมิลำเนาอ่ืนๆ ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานและหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย          
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร  
ซึ่งเป็นเมืองที ่น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสำนึกหวงแหนความเป็นสกลนคร 
  ทำเพื่อสกลนคร  หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่
อาศัยที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ   
มีความรักสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการทำงานด้วยหัวใจเพ่ือจังหวัด
สกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นใน
ความถกูต้อง ดีงาม กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 



๒๙ 
 

 เป้าประสงค์รวม (Goal) 
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
  ๓) จำนวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทำงาน 
“สกลนคร” คือ 
  ส : สถาบันพระมหากษัตริย์ สามธรรม และสามดำมหัศจรรย์ 
  ก : เกษตร  
  ล : ลงทุนและการค้า 
  น : เมืองน่าอยู่ 
  ค : คน หมู่บ้าน/ชุมชน 
  ร : ร่วมมือทำงาน 
 โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที่สำคัญ ๓ แนวทาง ได้แก่ 
  ๑. ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้มีชื่อเสียง 
  ๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP 
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุน  

ความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
 ข้อมูลความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
๒) การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 
๓) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
๔) การขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๕) การปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเส้นทางคมนาคมทางบกให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกเส้นทาง 
๖) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
๗) การขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๘) การปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำในฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
๑) การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
๒) การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและสินค้าแปรรูป 
๓) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ ผ้าใหม ผ้าคราม คุณภาพ P.GMP. 
๔) การจัดตั้งศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและสินค้าแปรรูป 
๕) การขยายช่องทางการตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย 
๖) การจดัหาแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมสำหรับการประกอบอาชีพ 
๗) การพัฒนาสภาพพ้ืนที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูก 
๘) การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด 
๙) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
๑๐) การควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์เกษตร ค่าแรงงาน 
๑๑) การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
๑๒) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพ 
๑๓) การส่งเสริมกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 
๑๔) การกำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค้าครองชีพในปัจจุบัน 

 ด้านการศึกษา 
๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การบริหารการพัฒนาและการแก้ไข

ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
๒) การพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
๓) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรองรับการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
๕) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
๖) การส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนในฝันและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
๗) การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากปราชญ์ชาวบ้าน 

 ด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
๑) การบำรุง ส่งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธำรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 
๓) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม และการเรียนรู้เชิงธรรมะ 

 ด้านสาธารณสุข 
๑) การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือ

การดูแลตัวเองในเบื้องต้น 
๒) การขยายจุดให้บริการด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
๓) การส่งเสริมหมู่บ้านปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ 
๔) การส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
๕) การเพ่ิมอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนที่ 

 
 
 



๓๒ 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ และตัดไม้ทำลายป่า 
๓) การส่งเสริมการปลูกป่า และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้พ้ืนที่ป่าชุมชน 
๔) การสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
๕) การจัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ือนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
๖) การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
๗) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช้สารเคมี 
๘) การขยายพื้นที่ป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้กว้างขึ้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 ด้านการบริหาร และความม่ันคง 
๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
๒) การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดที่เฉียบขาด เพ่ือให้ผู้ที่กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว 
๓) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๔) การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
๕) การบังคับใช้กฎหมาย ควรเป็นไปด้วยความเท่ียงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้คนทำดี คิดดี ในทุกหน่วยงานทุกระดับ 
๗) การให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัต ิ
๘) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่
๙) การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
๑๐) การขยายเตติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน 
๑๑) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บ้านเมืองน่าอยู่  ประชาชนสุขสันติ์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลสิ่งเสพติด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ในช่วงปี ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕  ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ (แผนงานการพัฒนา) 
๑. การจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

  ๒. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๓. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตร ี เด็ก  คนชรา  คนพกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส และแก้ไขปัญหาความยากจน 
๔. การส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันควบคุมโรค 
๕. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัครและ องค์กรเอกชน 
๖. การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 
๙. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
๑๐. การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑๒. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 
๑๔. การบริการประชาชน 
๑๕. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น 
๑๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๗. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
๑๙. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๓๐.  การจัดหาและพัฒนารายได้ 
๓๑. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน 

 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
  ๑. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  ๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 
จุดแข็งของตำบล  (S – STRENG) 
- โครงสร้างแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ  กอง

สาธารณสุข   และกองสวัสดิการสังคมฯ อย่างชัดเจน มีบุคลากรรับผิดชอบทุกส่วน บุคลากรช่วยเหลือกันใน
การทำงาน 
 - มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอดจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ทั้งกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน วัด และชุมชน 
 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี 
 - มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๓ แห่ง 
 - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๗ แห่ง 
 - ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การจัดทำประชาคม การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัซื้อจัดจ้าง การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
 - พ้ืนที่ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์   
 - มีประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - มีศูนย์พัฒนาครอบครัว เป็นที่ส่งเสริม สนับสนุน สถาบันครอบครัว และแก้ไขปัญหาทางสังคมฯ 
 - มีป่าชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการหาของป่า 
 - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔  แห่ง ช่วยพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก 
 - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
 - ทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬา 
 - มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
 - มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพ 
 - มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 - มีองค์กรชุมชนต่างๆในชุมชน เช่น อสม. อช. เป็นต้น 
 - มีกลุ่มอาชีพ  
  - มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
 - มีชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล 

จุดอ่อน (W - WEAKNESS) 
 - เกษตรกรทำนาเพียงอย่างเดียว  ทำให้หลังฤดูกาลเก็บไม่มีงานทำ ทำให้ขาดรายได้เสริม 
 - งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างครบถ้วน 
 - ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
 - ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งสำหรับทำการเกษตร 
 - โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  
 - ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยว 
 - ประชาชนขาดการรวมกลุ่มที่ถาวรและชัดเจน 
 - การส่งเสริมอาชีพไม่ต่อเนื่อง 
 - ประชาชนบริโภคสุกๆดิบๆ และมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
 - บางหมู่บ้านไม่มีสนามกฬีา 
 - แหล่งน้ำสาธารณะขาดการบูรณะปรับปรุง 
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โอกาส (O – OPPORTUNITY) 
- นโยบายของรัฐบาล  

 - นโยบายจังหวัด อำเภอ 
 - การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 
 - กฎหมาย 

อุปสรรค (T - THREAT) 
 - สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก น้ำมันมีราคาแพง ภาวะเงินเฟ้อ  
 - ความไม่ม่ันคง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   
 - ภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย 
 - ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้,ภัยการก่อการร้าย 
๔. ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 แม้ว่าเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องแต่
ข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน ยังผลให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลใน
การพัฒนาแต่ละด้าน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 
๕.  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียวจะเป็น

อย่างไร 

๖.  นโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
๑.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดกรบ้านเมืองที่ดี 
มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงายซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลนาหัวบ่ออีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรง
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด   

 ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง  
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่   
สภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

๑.๓ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ 
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน  ประชาชนในชุมชน  และเทศบาลทำงานอย่าง
สมานฉันท์  ไม่แตกแยก เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการทำงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชน
และประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบล
นาหัวบ่อ ภาครัฐส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทในการทำงาน เช่น การตรวจสอบ
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การดำเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการ
ทำงานของพนักงานเทศบาล 

๑.๕ สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  และตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต    
            ๒.๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของ
ชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
            ๒.๒  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น         
มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสร้าง
ความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน 

๒.๓  สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วย
เอดส์ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
            ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษา     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ       
มีความพร้อมทางอารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่       
ในเขตเทศบาล เน้นการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา จัดสวัสดิการ        
ทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาหัวบ่อไม่ให้เดือดร้อนและ
ลำบากกับภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาหัวบ่อได้เท่าเทียมกัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียน    
การสอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
           ๓.๒  สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีของคนไทย และ
ภูมิใจในความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์
และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา และงานประเพณีอ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 
           ๓.๓  สนับสนุน การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคี
ในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน  
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
  ๓.๔ ส่งเสริมการท่องเทียวปราสาทภูเพ็กเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม อย่างครบวงจรและยั่งยืน 

๔.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุข 
   ๔.๑ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข      
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค และการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ
จัดสรรงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัยทุกชุมชน ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชนเพ่ือสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน 

 



๓๗ 
 

๕. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน

ในชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้วเพ่ือ
ป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๖.๑ ปรับปรุง ก่อสร้าง ถนน ลูกรัง คสล. และราดยางในหมู่บ้านเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและ

ถนนสู่ไร่นาเพื่อการเกษตรของตำบลนาหัวบ่อ 
๖.๒ ปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปาให้มีประสิทธิภาพและถูกสุขาภิบาล 
๖.๓ ปรับปรุงขุดลอก คูคลองส่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ 
๖.๔ ปรับปรุงและก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำ เพ่ือการเกษตร 
๖.๕ จัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด เพ่ือบริโภค 
๖.๖ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบล 
๖.๗ ขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อการเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 

๗. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ
หรือนำขยะมาใช้ใหม่ 

๗.๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   
อย่างถูกวิธี เพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วย
ประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

๗.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลนาหัวบ่อให้มีความ
ร่มรื่นเหมาะแก่การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

 



๓๘ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

เทศบาลตำบล

นาหัวบ่อ 

 

๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

๓.การพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 

๔.การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดตีาม

หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แนวทาง 

การพัฒนาเทศบาล

ตำบลนาหัวบ่อ 

 

๑.การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.การบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๒.การพัฒนาการค้า  

การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 

๓.การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เพื่อสรา้งศักยภาพใน

การแข่งขัน 

๔.การพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดสกลนคร 

 

แนวทางที่ ๑ การจัดการ
ศึกษา และการสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษา 

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริม

สุขภาพ และการป้องกัน

ควบคุมโรค 

แนวทางที่ ๓ การสงเคราะห์
การส่งเสริมสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร การ
ประกอบอาชีพและแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

แนวทางที่ ๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง 

ปรับปรุง ถนน สะพาน ทาง

เท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ 

แนวทางที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้า 

ประปา ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ำ

เพื่อการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ ๒ การจัดการ 

ขยะในครัวเรือนและ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ ๑ การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แนวทางที่ ๒ การป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริม
ประชาธิปไตย การพัฒนา
องค์กรและบุคลากร 

แนวทางที่ ๔ การจัดหา
และพัฒนารายได ้

แนวทางที่ ๕ การปลูกฝัง
จิตสำนึกประชาชนในชาติ
ให้จงรักภักดีในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์



๓๙ 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

“บ้านเมืองน่าอยู่  ประชาชนสุขสนัติ์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพยีง  ห่างไกลสิ่งเสพติด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” วิสยัทัศน ์

 

 
๕.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
พันธกิจ 

 

 

๔.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๓.ส่งเสริมการประกอบอาชพี  อาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

๒.ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ท้องถิ่น ส่งเสริมประชาธิปไตย 

๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้เป็นคนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

เป้าประสงค์ 

 

 ๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

๓.การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง 

๑.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย ์

๑.มีคุณภาชีวิตและมีสุขภาพอนามยัที่ดี ๒.เกิดการสร้างงานในชุมชนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ๓.การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
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ส่วนที ่๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

บริการชุมชนและสังคม 
 
การดำเนินงานอ่ืน 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-กองการศึกษา 
-สำนักปลัด 
-กองสวัสดิการชุมชน 
-กองสาธารณสุข 

-กองการศึกษา 
-สำนกัปลัด 
-กองสวัสดิการชุมชน 
-กองสาธารณสุข 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 
บริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

-กองการศึกษา 
-สำนักปลัด 
-กองสวัสดิการชุมชน 

-กองการศึกษา 
-สำนักปลัด 
-กองสวัสดิการชุมชน 
-กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
--แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
--แผนงานงบกลาง 
 

-กองช่าง 
-สำนักปลัด 
-กองคลัง 

-กองช่าง 
-สำนักปลัด 
-กองคลัง 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

กองช่าง 
สำนักปลดั 
กองสวัสดิการชุมชน 
กองสาธารณสุข 
กองคลัง 
 

กองช่าง 
สำนักปลดั 
กองสวัสดิการชุมชน 
กองสาธารณสุข 
กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

 
การเศรษฐกิจ 
บริหารทั่วไป 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 
 

กองช่าง 
สำนักปลดั 
กองสวัสดิการชุมชน 
กองสาธารณสุข 
กองคลัง 
 

 กองช่าง 
สำนักปลดั 
กองสวัสดิการชุมชน 
กองสาธารณสุข 
กองคลัง 
 

รวม ๕  ยุทธศาสตร์ ๖  ด้าน ๑0  แผนงาน ๕  กอง 
 

๕  กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
๑.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.9 แผนงานงบกลาง 
1.10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 

20 
10 
7 
2 
 

 
 
 
 
 

13,225,000 
730,000 

12,610,000 
1,830,000 

 

 
 
 
 
 

23 
10 
9 
2 
 

 
 
 
 
 

13,656,000 
730,000 

12,780,000 
1,830,000 

 

 
 
 
 
 

28 
14 
11 
5 
 

 
 
 
 
 

14,746,000 
1,110,000 

18,100,000 
3,461,000 

 

 
 
 
 
 

28 
14 
11 
2 

 
 
 
 
 

14,746,000 
1,110,000 

18,100,000 
1,930,000 

 

 
 
 
 
 

28 
14 
11 
2 

 
 
 
 
 

14,746,000 
1,110,000 

18,100,000 
1,930,000 

 
 
 
 
 

127 
62 
49 
13 

 
 
 
 
 

71,119,000 
4,790,000 

79,690,000 
10,981,000 

รวม 39 28,395,000 44 28,996,000 58 37,417,000 55 35,886,000 55 35,886,000 251 166,580,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
2.๓ แผนงานการศึกษา 
2.๔ แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

6,200,000 

รวม 3 1,200,000 3 1,200,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 18 7,200,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
3.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3.๓ แผนงานการศึกษา 
3.๔ แผนงานสาธารณสุข 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.9 แผนงานงบกลาง 
3.10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,787,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,157,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,401,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,940,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,580,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,865,000 

รวม 20 14,787,000 24 23,157,000 30 22,401,000 30 17,940,000 21 10,580,000 125 88,865,000 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
4.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
4.๓ แผนงานการศึกษา 
4.๔ แผนงานสาธารณสุข 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.9 แผนงานงบกลาง 
4.10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 

14 
6 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 

653,000 
500,000 

 
 

330,000 
 
 

190,000 
 
 

 
 
 
 

17 
6 
 
 

2 
 
 

4 

 
 
 
 

3,116,000 
500,000 

 
 

330,000 
 
 

190,000 

 
 
 
 

19 
7 
 
 

3 
 
 

4 

 
 
 
 

3,221,000 
530,000 

 
 

360,000 
 
 

130,000 

 
 
 
 

19 
7 
 
 

3 
 
 

5 

 
 
 
 

3,221,000 
530,000 

 
 

360,000 
 
 

170,000 

 
 
 
 

19 
7 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,221,000 
530,000 

 
 

360,000 
 
 

180,000 

 
 
 
 

88 
33 

 
 

13 
 
 

22 

 
 
 
 

13,432,000 
2,590,000 

 
 

1,740,000 
 
 

870,000 

รวม 26 1,673,000 29 4,136,000 33 4,241,000 34 4,291,000 34 4,291,000 156 34,654,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ี  ตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
5.๒ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
5.๓ แผนงานการศึกษา 
5.๔ แผนงานสาธารณสุข 
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
5.9 แผนงานงบกลาง 
5.10 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

556,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

862,000 

รวม 2 
 

556,000 
 

1 
 

156,000 
 

1 
 

50,000 
 

1 
 

50,000 
 

1 
 

50,000 
 

6 862,000 

รวมทั้งสิ้น 90 46,611,000 101 57,645,000 126 127,127,000 124 59,767,000 115 52,407,000 556 298,161,000 

  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์              

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา        

 
 
ที ่
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ 
 

ค่าสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตำบล
นาหัวบอ่ 

เพื่อจัดซื้อสื่อการ 
เรียนการสอนให ้
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน ๔ ศูนย ์

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ เด็ก นักเรียนม ี
สื่อการเรียนการ 
สอนที่พอเพียง 

มีสื่อการเรียนการ 
สอนที่เพียงพอ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาทักษะกิจ 
กรรมการเรียนรู้ 

เพื่อจัดกิจกรรม 
พัฒนาทักษะการ 
เรียนของเด็กเล็ก 
และผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนและผู้ปก 
ครองของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตำบลนาหัว 
บ่อทุกแห่ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็ก นักเรียนและ 
ผูป้กครองในเขต 
เทศบาลตำบลนา
หัวบ่อ 

เด็กนักเรียนและ
ผูป้กครองได้มี
กิจกรรมร่วมกันทำ
เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสนับสนุนอาหาร 
กลางวันโรงเรียน/ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับประทาน 
อาหารที่มีดีมีประ 
โยชน์และเพยีงพอ 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตำบลนาหัว 
บ่อทุกแห่ง 

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน 
โรงเรียนและเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลนาหัวบ่อ 
 

เด็กนักเรียนได้รับ 
ประทานอาหารที่ม ี
ประโยชน์และคุณ 
ภาพอย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา        

 
 
ที ่
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาจิตใจ
อยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม  

เด็กและเยาวชน
ตำบลนาหวับ่อ  

  60,000 60,000 60,000 เด็ก และเยาวชน 
ตำบลนาหวับ่อ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความคุณธรรม
จริยธรรมประจำใจ 

กองการศึกษา 

๕ โครงการป้องกันเด็กจมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเอา
ตัวรอดจากการจมนำ้ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 แห่ง 

  40,000 40,000 40,000 จำนวนเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กรู้จักแหล่ง
น้ำที่เป็นอันตราย 
และการเอาตวัรอด
จากการจมน้ำ 

กองการศึกษา 

๖ โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลยาเสพติดและ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมรู้จักป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการตั้ง ครรภ์ใน 
วัยที่ยังไม่พร้อมสำหรับ
เด็กและเยาวชน 
ตำบลนาหวับ่อ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตตำบลนาหัวบ่อ 

  50,000 50,000 50,000 เด็ก และเยาวชน 
ตำบลนาหวับ่อ  

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลยาเสพติด
และการตั้งครรภ์ใน
วัยไม่พร้อม 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา        

 
 
ที ่
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๗ โครงการอบรมส่งเสริม
และต่อยอดการเรียนรู้
ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา 

เด็ก และเยาวชน 
ตำบลนาหวับ่อ 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 เด็ก และเยาวชน 
ตำบลนาหวับ่อ  

มีความรู้ความใจใน
ศาสตร์พระราชา
และสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์              

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา        

 
 
ที ่
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๘ โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและ
มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
ปฐมวัยและมีคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ ทั้ง ๔ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมี
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
และมีกิจกรรม
พัฒนา การเรียนรู ้

ได้รับค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการดำเนินงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กองศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          

 
 
ที่ 
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๙ โครงการค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูข้องเด็กและ
เยาวชนจัดทำกิจ 
กรรมด้านวิชาการ
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในเขต 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนได้ 
เรียนรู้และทำกิจ 
กรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

๑๐ โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ให้กับโรงเรียน 
/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในเขตตำบล 
นาหัวบอ่ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและ 
นักเรียนที่ได้รับ 
อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
พัฒนาการด้านตา่งๆ 
ที่เหมาะสมกับวัย 

เด็กและเยาวชนใน 
เขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการเรียนรู้มี
พัฒนาการที่ดีตาม
วัยและได้รู้ถึง
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง 

กองการศึกษา 

  
 

 



53 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          

 
 
ที่ 
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑๒ โครงการพัฒนา
ความคิดของเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้เกิด
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

เด็ก/เยาวชนในเขต 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็ก/เยาวชนม ี
การพัฒนา
กระบวนการคิด 
มากขึ้น 

เยาวชนสามารถนำ 
ความรู้และประสบ 
การณ์มาใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการเรียนรู้วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เด็กและเยาวชนมี
ความรูเ้กี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและ 
เยาวชนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนม ี
จิตสำนึกที่ดี 

กองการศึกษา 

๑๔ โครงการอบรมส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมรู้จักป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่อาจเกิดขึ้น
ในโรงเรียน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ตำบลนาหวับ่อ 

9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและ 
เยาวชนที่เข้ารว่ม
อบรม 

เด็กและเยาวชน
รู้จักป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐2 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑๕ โครงการจ่ายเงิน
อุดหนุน อปท.อื่น 

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าใชจ้่ายของ อปท.
อื่นเช่นด้านศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือจ้างอำเภอ
พรรณานิคม ฯลฯ 

อุดหนุน อปท.ที่เป็น 
เจ้าภาพรับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างมีความ
พร้อมใน 
การให้บริการ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างสามารถ
อำนวยความสะดวก
แก่ อปท.ในการ
ปฏิบัติงานตาระเบยีบ 
กระทรวงการคลัง 

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เด็กได้รู้จักการ
ปฏิบัติตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กและเยาวชนใน 
เขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ จำนวนเด็กและ 
เยาวชนที่เข้า 
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชนความรู ้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาฯ 
มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔ แห่ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

1๘ โครงการเยาวชนรักษ์
ดนตรี 

เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและสืบสานดนตรี
ให้คงอยู่ 

เด็กและเยาวชนใน 
เขตพื้นที่เทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

เด็กได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      
อันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 

  
 



55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑๙ โครงการส่งเสริมการเรียน 
ภาษาตา่งประเทศ 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ใชภ้าษาตา่งประเทศ
ในชีวิตประจำวัน 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อ 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 

เด็ก ได้เรียนรู้และ 
สามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศ
ในการติดตอ่ 
สื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการอบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาฯ 

ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์
พัฒนา ๔ ศูนย ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีคุณภาพ 

ผูป้กครองมีความรู้
ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๒๑ โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
 

เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสม 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านหนองไผ่ 
บ้านาสาวนานและหมู ่
บ้านที่มีความพรอ้ม 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

อาคารสถานที่มี
ความเหมาะสม 

มีอาคารสถานที่
เหมาะสมในการจัด 
การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

๒๒ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวัย ท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 
ครบ 4 ด้าน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลนา
หัวบ่อทั้ง ๔ แห่ง 

  400,000 400,000 400,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบ 4 ด้าน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุง/ต่อเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ให้มีความ
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน ๔ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อาคารสถานที่ใน
การจัดการเรียน
การสอนได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

มีอาคารสถานที่
เหมาะสมในการ
จัด 
การเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

๒๔ โครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลนาหวับ่อ 
 

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความร่ม
รื่นสวยงามน่าอยู่ นา่
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน ๔ แห่ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความรมร่ืน
น่าดูน่าอยู่นา่เรียน 

เด็กนักเรียนมี
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กที่
น่า 
อยู่น่าเรียน 

กองการศึกษา 

2๕ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์คำ 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
ความรู้ส่ือการเรียน
การสอนระบบ
ทางไกล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน ๓ แห่ง 

- 31,000 31,000 31,000 31,000 ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนมี
การศึกษาดว้ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                  ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์                

     ๑.๓ แผนงานการศึกษา          

 
 
ที่ 
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

๒๕๖5 
(บาท) 

2๖ โครงการส่งเสริมสืบสาน
จารีตประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น
(ภูเพ็ก ผา้คราม ตำนาน
สายน้ำ) 

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

ประชาชน 
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

 200,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
สืบสานกิจกรรม
ลอยกระทง 
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านมีสว่น
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

กองการศึกษา 

๒๗. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับจารีต
ประเพณีและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชน 
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
อบรม 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
เรียนรูค้วาม 
สำคัญและรู้จัก
วิถีชีวิตความ
เป็นมาและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

 
 

      
 

             ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ง   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                

     ๑.4 แผนงานสาธารณสุข          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออกในเขต 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

โรงเรียน วัด ศพด. 
หมู่บ้าน ๑๙ หมู ่และ 
สถานที่ราชการในเขต
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อัตราการปว่ยด้าน
โรคไข้เลือดออกลด
น้อยลง 

ไม่มีผู้ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานการ 
แพทย์ฉกุเฉิน 

เพื่อพัฒนาทักษะการ 
ปฏิบัติงานการแพทย ์
ฉุกเฉินให้แก่ผูป้ฎิบัต ิ

ผู้ปฏิบัติงานการแพทย ์
ฉุกเฉิน และ อสม. และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้ป่วยฉกุเฉินใน 
พื้นที่ได้รับการ 
ปฐมพยาบาล 
อย่างถูกตอ้ง 

ผู้ป่วยฉกุเฉินได้ 
รับการรักษาขั้น 
ต้นที่จำเป็นอยา่ง 
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
พื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 

จัดอบรม/จัดหาวัคซีน 
ฉีดสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย 
นมในพื้นที่ ต.นาหัวบ่อ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โรคพิษสุนัขบ้าใน 
พื้นที่ตำบลนาหวั 
บ่อลดลง 

ไม่มีผู้ป่วยด้วย 
โรคพิษสุนัขบ้าใน 
พื้นที่ ต.นาหวับ่อ 

กองสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการหน้าบ้านนา่
มองชุมชนปลอดโรค 

เพื่อสร้างสุขลักษณะใน 
ครัวเรือน สร้างชุมชน 
ต้นแบบการดูแลปอ้งกัน 
โรคและการจัดการสิ่ง 
แวดล้อมที่ด ี

ชุมชนในหมู่ที่ ๑ - ๑๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านที่เข้าร่วม 
โครงการ 

เกิดชุมชนต้นแบบ 
การดูแลป้องกัน 
โรคและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ง   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                
     ๑.4 แผนงานสาธารณสุข          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ 
 

โครงการรณรงค์ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต 
พื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 

จัดอบรม/จัดหาวัคซีน
ฉีดสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย
นมในพื้นทีต่ำบลนาหวั
บ่อที่เป็นพาหะนำโรค 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อัตราการเกิด 
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 
เป็นศูนย์ 

ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ตำบลนาหวับ่อ 

กองสาธารณสุขฯ 

๖ 
 

โครงการออกกำลัง
กายเพือ่สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพของประชาชน
ด้วยการออกกำลังกาย 

เด็ก/เยาวชน/ประชาชน 
ทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบล 
นาหัวบอ่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

๗ โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
สาธารณสุขตำบล 
นาหัวบอ่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงานของภาคี
เครือข่ายสาธารณสุขใน
พื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 

เครือข่ายสาธารณสุขใน
พื้นที่ได้แก่โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บา้น รพ.สต 
และหน่วยงานราชการ
และกำนันผู้ใหญบ่้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพและ 
การประสานงาน 
ของเครอืข่าย
สาธารณสุขในพื้นที่
ตำบลนาหวับ่อสูงขึ้น 

เครือข่ายสาธารณ 
สุขในพื้นที่ตำบลนา
หัวบ่อประสิทธ ิ
ภาพสูงขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๘ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาด
สารไอโอดีนในพื้นที ่

ครัวเรือนในพื้นที่ 
ตำบลนาหวับ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน ครัวเรือนที่
ใช้เกลือไอโอดีน 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลนาหวับ่อ 
ไม่มีภาวะขาด
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 

๙ โครงการก่อสร้างบ่อ
บำบัดสิ่งปฏิกูล 

เพื่อบำบัดสิ่งปฏกิูลให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่ตำบล 
นาหัวบอ่ จำนวน 1 แห่ง 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ปัญหาสิ่งปฏกิูล
ลดลง 

สามารถบำบัดสิ่ง
ปฏิกูลได้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                  ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ง   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์                

    ๑.4 แผนงานสาธารณสุข         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 

เพื่อให้ความรู้และ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ใช่คู่มือการฝากครรภ์
ในการเสริมสร้าง
พัฒนาการแก่เด็ก 

แกนนำหมูบ่้าน 
ผู้ปกครอง และเด็กแรก
เกิด - 5 ป ี

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความรู้ในการใช้
คู่มือและการ
กระตุ้นพัฒนา 
การเด็ก 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๑ โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
และเพิ่มศักยภาพสำหรับ
ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน
เบือ้งต้น หลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการ 

เพื่อฝึกอบรมฟื้นฟู
และเพิ่มศักยภาพ
สำหรับผู้ปฎิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น 
หลักสูตรเชิง 
ปฏิบัติการ 

ฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพ
สำหรับผู้ปฎิบัตกิาร
ฉุกเฉินเบื้องต้น  

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ปฎิบัติการ
ด้านกู้ชีพ 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ด ี

กองสาธารณสุขฯ 

๑๒ โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาและสุขภาพของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีฯ 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะ
โภชนาการและการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
0 - 5 ป ี

ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ป ี   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เรื่องการ
กระตุน้พัฒนาการ
และแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการ 

กองสาธารณสุขฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่ง   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

    ๑.4 แผนงานสาธารณสุข         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียน ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตำบล    
นาหัวบอ่ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้ และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การจัดการ
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๔ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้เยาวชน 
ประชาชน มีจิตสำนึก
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
พร้อมทั้งสร้างความ
ตระหนักในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ ตามชว่ง
อายุทีก่รมฯกำหนด 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ 
เบี้ยยังชีพที่ม ี
อาย ุ๖๐ ป ีขึ้นไป 

๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ทุกคน 

ผู้สูงอายุที่ได้รับ
ความเดือดร้อนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 

๒ 
 

โครงการเบี้ยความพกิาร 
 

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านคนพิการ 

คนพิการ ที่มีสิทธิได ้
รับเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบ 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมายได้ 
รับเบี้ยความพกิาร
ทุกคน 

คนพิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 

๓ 
 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อจัดบริการ
สวัสดิการทางสังคม
ด้านผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธ ิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ทุกคน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 

๔ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสาธารณะ
ต่างๆ 

เพื่อให้ผู้ประสบภยั
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

ผู้ประสบสาธารณะ 
ภัยทุกประเภทในเขต 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัยที่ได ้
รับความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้รวด 
เร็วและทันเวลา 

สำนักปลัด 

๕ โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส  
ห่างไกลโรคซึมเศร้า 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ไม่รู้สึกเป็นภาระของ
บุตรหลาน 

กลุม่ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตำบลนาหวับ่อ 
จำนวน  ๗๐๐ คน 

  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้สูงอายุทุกคน 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองให้
ห่างไกลโรค
ซึมเศร้าได้ 

กองสวัสดิการฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุตำบลนาหัวบอ่ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมทำ
ร่วมกันและได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการ
ดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายุในเขตตำบล 
นาหัวบอ่ ทั้งชายหญิง 
หมู่ที่ ๑ – ๑๙  

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ด ี

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ทำร่วมกันและ
ได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการออกเยีย่ม
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อออกตรวจสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ/คนพกิาร/
ผู้ด้อยโอกาสและให้
ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ/
คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 
ที่ออกเยีย่ม 

ผู้สงูอายุ/คนพกิาร/
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้ด้านสุข
ศึกษาและมีขวัญ
กำลังใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบจิตสำนึก
ในบทบาทหน้าที่ของ
ตัวเองและครอบครัว 

กลุ่มสตรีในเขต 
ตำบลนาหวับ่อ  
ทั้งหมู่ที่ ๑ – ๑๙ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สตรีที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมีจิตสำนึก
ในบทบาทหน้าที่
ของตัวเองและ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                

     ๑.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ 
 

โครงการด้วยรักและห่วง 
ใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
แบบองค์รวมทั้งร่างกาย 
จิตใจ ให้กับผู้สูงอาย ุ

จัดอบรม/กิจกรรม 
ให้กับผู้สูงอายุในเขต 
เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการมีสุข 
ภาพแข็งแรง 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
มีความรู้ และ 
สามารถดูแลสุข 
ภาพของตัวเองได้ 

กองสวัสดิการฯ 
 

๑๐ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ 
ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุและผู ้
ด้อยโอกาสได้รับ 
การพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้มีคุณ 
ภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 
 

๑๑ 

โครงการสร้างสัมพันธ์ 
ครอบครวัอบอุ่น 

เพื่อสร้างความรักความ 
อบอุ่นความสัมพันธ์ที่ด ี
ในครอบครัว 

หมู่บ้านต้นแบบ
จำนวนไม่น้อยกวา่ 
 ๒ แห่ง 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนหมูบ่้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

เกิดความรักความ 
สัมพันธ์ที่ดีใน 
ครอบครัว 

กองสวัสดิการฯ 

๑๒ 

โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย 

ผู้ยากจน ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ยากจน ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

กองสวัสดิการฯ 

 

 
 



65 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                      ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

  ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

     ๑.6 แผนงานเคหะและชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขัน
กีฬา 

เพื่อส่งเสรมิการ
ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพเพือ่เสริม 
สร้างความสัมพันธ์
และความสามัคคี
ระหว่าง อปท. และ
หน่วยงานราชการ 

๑.จัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดตำบล 
นาหัวบอ่ 
๒.จัดการแข่งขันกีฬา 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่าง 
 หน่วยงานส่วนราชการ 
 
๓.จัดการแข่งขันกีฬา 
จตุรมิตรระหว่าง 
หน่วยงานสว่นราช 
การในตำบลนาหวับ่อ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน/เยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิด
ความรักสามัคคีระหวา่ง
หน่วยงาน 
 
หน่วยงาน ส่วน 
ราชการที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีสขุภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
 
ก่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร
พนักงาน พนกังานจ้าง 
จ้างเหมาบริการราย
เดือนใน อปท. 
เกิดความสามัคคี 
และมีสุขภาพร่าง 
กายแข็งแรง 
 

กองการศึกษา 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
กองการศึกษา 

๒ โครงการฝึก 
อบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมด้าน
อาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆ ในเขต
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ส่งเสริมด้านอาชีพ
แก่กลุ่มต่างๆ ใน
เขตตำบลนาหัวบ่อ 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้าน
อาชีพแก่กลุ่มต่างๆ ในเขต
ตำบลนาหวับ่อ 

  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
กลุ่มอาชีพที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีอาชีพ มีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                        ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

      ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหวับอ่  ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์                

         ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาใน
หมู่บ้าน 
 
 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
ใช้ออกกำลังกายใน
หมู่บ้าน 
 
 
 

ก่อสรา้งลานกีฬา 
หมู่ที่ ๖,๑๑,๘,๑๓,19 
 
 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนที่ได้ใช้
ประโยชน ์
 
 
 

ประชาชนมีสถานที่ไว้ใช้
ออกกำลังกาย 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการก่อสร้าง
สระว่ายนำ้ 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
ใช้ฝึกหัดว่ายน้ำ
และออกกำลงักาย 

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ 
ขนาดเล็ก หมู่ที ่๑๓ 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนที่ได้ใช้ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีสระวา่ยไว้
หัดว่ายน้ำและออก
กำลังกาย 

กองการศึกษา 

๕ โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์คำ 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
ให้เด็กได้เล่นและ
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างต่อเติมสถาน
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์คำ 

  ๓๑,๐๐๐   จำนวนเด็กที่ได้ใช้ 
ประโยชน ์

เด็กๆมีสนามเด็กเล่นที่
กว้างขว้างขึ้นได้เล่น
และออกกำลังกาย 

กองการศึกษา 
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               ๒.๘ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว   
  ๒.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว                
      ๒.๗ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ให้กับประชาชน/กลุ่ม
อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชพี
และมีรายได้เสริม 
 

ฝึกอบรมอาชพีให้
ประชาชน/กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในเขตเทศบาล
ตำบลนาหวับ่อ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
กลุ่มอาชีพที่เขา้
ร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีอาชีพ มีรายได ้
เสริม 

กองสวัสดิการฯ 

๒ 
 

โครงการพัฒนาวิถีชวีิต 
แบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามแนว
พระราชดำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ปฏิบัติตามแนว 
พระราชดำร ิ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

กองสวัสดิการฯ 

 
 

ที่ 
 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น (อุดหนุนสภา
วฒันธรรมตำบล 
นาหัวบอ่) 

เพื่อส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล 
นาหัวบอ่) 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลนาหวับ่อ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กิจกรรมตรงตาม 
อำนาจหน้าที่ของ 
เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

ประเพณีและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
และส่งเสริมต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว   

  ๒.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว                

      ๒.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการก่อสร้างฉางข้าว
ประจำหมู่บา้น 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตรประ 
จำหมู่บา้น 

ก่อสร้างฉางข้าวประจำ 
หมู่บ้านทั้ง๑๙หมู่บา้น 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่เก็บ 
ผลผลิตทางการ 
เกษตร 

มีสถานที่สำหรับ 
เก็บผลผลิตทาง 
การเกษตรประจำ 
หมู่บ้าน 

กองสวัสดิการฯ/ 
กองช่าง 

๒ 
 

โครงการrพัฒนาศูนย์
ท่องเที่ยวและจำหน่าย
สินค้า OTOP 
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อเปน็ศูนย์สำหรับ
จำหน่ายสินค้า 
OTOP ของตำบล   
นาหัวบอ่ 

๑.ก่อสร้างอาคารสินค้า
OTOP (ทรงเถียงนา
อีสาน ขนาดกวา้ง  ๔ 
เมตร  ยาว  ๗ เมตร 
จำนวน ๖ หลัง) 
๒. ก่อสร้างอาคารสินค้า
OTOP (ทรงเล้าข้าว
อีสาน ขนาดกวา้ง  ๔ 
เมตร  ยาว  ๗ เมตร 
จำนวน ๖ หลัง) 
๓.ก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำ ๑ แห่ง ขนาด
กว้าง  3 เมตร   
ยาว  ๑2 เมตร  

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีร้านค้าจำหนา่ย 
สินค้าOTOP ใน 
ตำบลนาหวับ่อ 

ประชาชนในตำบล 
สามารถนำสินค้า 
ของแต่ละหมู่บ้าน 
มาจำหนา่ยได ้

กองสวัสดิการฯ/ 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

 
 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                               

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การของเด็กและมี
สถานที่ออกกำลังกาย
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ ๑๒ บา้นภูเพก็
จำนวน ๑ แห่ง 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่ได้  
ประโยชน ์

มีสถานสำหรับให ้
เด็กได้เล่นแลออก 
กำลังกาย 

กองการศึกษา 

๒ โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้ใช้
ทำกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ 

  ๓๐๐,๐๐๐   จำนวนผู้ที่ได้  
ประโยชน ์

มีสถานที่ไว้ใช้ทำ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓ โครงการซ่อมแซมเมรุ เพื่อให้มีฌาปณสถาน 
เพื่อประกอบพิธีของ
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมเมรุเผาศพ 
จำนวน ๙ แห่ง 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีฌาปณสถาน 
ประจำหมู่บา้น 

มีสถานที่สำหรับใช้
ในการประกอบพิธี
ของหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

   ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                               

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ 
 

โครงการก่อสร้าง 
เมรุเผาศพ 

เพื่อให้มีฌาปณสถาน 
เพื่อประกอบพิธีของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ 
๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ มีฌาปณสถาน 
ประจำหมู่บา้น 

มีสถานที่สำหรับใช้
ในการประกอบพิธี
ของหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

๕ โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบเมรุ 

เพื่อให้มีสถานที่
ประกอบศาสนพธิี
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคสล.รอบ 
เมรุ หมู่ที่ ๘, ๑๕, 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่สำหรับใช้
ในการประกอบพิธี
ของหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างศาลา 
ประกอบศาสนพธิ ี

เพื่อเป็นสถานที่ประ 
กอบศาสนพธิีของ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประกอบ 
ศาสนพิธีบริเวณป่าชา้ 
หมู่๗,๘,๙,๑๖ และหมู ่
บ้านที่มีความต้องการ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์

มีศาลาสำหรับใช้ใน
การประกอบ 
ศาสนพิธ๊ต่าง ๆ 

กองการศึกษา 

๗ โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ตำบลนา
หัวบ่อ 

เพื่อให้มีสถานที่พกั
ของผู้ปกครองเวลารอ
รับเด็กกลับบ้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลนาหวับ่อทั้ง ๔ 
ศูนย์ 

  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่พักของ
ผู้ปกครองเวลารอ
รับเด็กกลับบ้าน 

กองการศึกษา 
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                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                                                          เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

      ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหวับอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
๑.หมู่ที่๑ เส้นเลียบ 
คลองชลประทาน 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑๒๕ เมตร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
 
 

๒.หมู่ที่ ๒  
เส้นหนองเดิ่น จากบ้าน
นายพรรษา  วังทะเพชร
ถึงวัดหนองเด่ิน  
ขนาดกวา้ง ๓ เมตร  
ยาว ๒๑๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
 

๓.หมู่ที่ ๓ เส้นสายหอ
ถังประปาลูกบอลขนาด
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร 

  ๒๕๐,๐๐๐   มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

   ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                      

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 

  ๔.หมู่ที่ ๔ เส้นภายใน
บ้านบัวห้วยทรายสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๑๐ ม. 

 
 
 

 

 
 

 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 

 

 มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
 
 
 

๕.หมู่ที่ ๕ เส้นลัดคลอง
สายใหญ่บา้นนายไกร
ศักดิ์ขนาด ๔ ม. 
ยาว ๑๑๖ ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

  มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
 

๖.หมู่ที่ ๖เส้นจากบ้าน 
นายสูญไพ การุญ และ
ถนนเส้นบ้านหนองไผ่-
บดมาดขนาดกว้าง  
๖ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

   มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
 

๗.หมู่ที่ ๘ เส้นเข้าเมรุ 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐    มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

    ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๘.หมู่ที่ ๙ เส้นหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตรยาว ๑๒๐ เมตร 

 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

๙.หมู่ที่ ๑๐ เส้นภายใน
หมู่บ้าน กวา้ง๐.๕ เมตร
ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

  มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

๑๐.หมู่ที่ ๑๙ เส้นสายบ้าน
นายอรุณ  การุญ  ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว 
๑๖๐ เมตร 

  ๒๒๐,๐๐๐ 
 

  มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

๑๑.หมู่ที่ ๑๒ เส้นภาย 
ในหมู่บ้าน ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตรยาว ๑๐๐ เมตร 

  ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 มีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไป-มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



74 
   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๑๒. หมู่ที่ ๑๓ เส้นภาย 
ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
ขนาดกวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
๑๓. หมู่ที่ ๑๕ เส้นไป
ป่าช้า ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๙๐.๐๐ เมตร 
๑๔. หมู่ที่ ๑๗ เส้นสวน
มะขามขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๗๖ เมตร 
๑๕. หมู่ที่ ๑๘ เส้นจาก 
บ้านนายแสวง ออ่นจง 
ไกล ถึงบ้านนายสุรพงษ์ 
ชาเข็มทองขนาด 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

  มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 
 
มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 
 
มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 
มีถนนเพื่อใช้ในการ
สัญจรไป-มา 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                                                              เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ      

                     ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

       ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. มี 
๑. หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง 
ข้างละ ๑ เมตร ยาว 
ข้างละ ๕๐๐ เมตร 
๒. หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง 
ข้างละ ๑ เมตร ยาวข้าง
ละ ๕๐๐ เมตร 
๓. หมู่ที่ ๔ สายทางเข้า
หมู่บ้านบริเวณป่ายางนา-
ศาลาประชาคมขนาด
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. 
ยาวข้างละ ๒๘๐ ม. 
๔. หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 
ข้างละ ๑ เมตร ยาวข้าง
ละ ๕๐๐ เมตร 
 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

260,000 

   
 
มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไปมา 
มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไป-มา 
มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไปมา 
 
 
มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไปมา 
 

  
 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
 
 
ประชาชนได้รบั 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 
 

 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

      ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหวั   ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

  ๕. หมู่ที่ ๗ ขยายภาย 
ในหมู่บ้านกว้างข้างละ 
๑ เมตร ยาวข้างละ
๔๕๕ เมตร 
๖. หมู่ที่ ๑๑ ขยายผวิ
จราจรภายในหมู่บา้น 
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ยาวข้างละ ๓๑๔ เมตร 
๗. หมู่ที่ ๑๓ ถนนสาย
หน้าร้านซ่อมรถช่าง
ดอน-คลองชลประทาน
และถนนสายพนมสินธุ-์
ป่าสักขนาดกวา้งข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ 
๗๓๘.๐๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒70,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไป-มา 
 
 มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไป-มา 
 
มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไป-มา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 
 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                  ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ 
 
 
 
 

โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนน คสล. ภายในพื้นที่
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

ซ่อมแซมเสริมผิวถนน 
คสล. หมู่ ๑ - ๑๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีถนนที่สะดวก 
สบายในกาสัญจร 
ไป-มา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายนำ้/วางท่อ 
ระบายนำ้ พร้อมบ่อพกั 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ภายในหมูบ่้าน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้/
วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก  
๑. หมู่ที่ ๑ จากบ้าน
ผู้ใหญ่ ถึงบ้านนางวง
จันทร์ ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 
๒. หมู่ที่ ๒ จากบ้าน
นางพนม พรหมผุ่ย ถึง
วังน้ำบ่อ ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 

 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

300,000 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

300,000 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

  
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 

 
 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 

 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

    ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

  ๓. หมู่ที่ ๓ จากฉางข้าว 
ถึงบ้านนางถาวร หาญ 
ทองไชย ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 
๔.หมู่ที่ ๓ วางท่อ
ระบายจากบา้นนาย
นิพพาน ไชยตะมาตย ์
ถึงคลองชลประทาน 
ระยะทางประมาณ 
๒๐๐ เมตร 
๕. หมู่ที่ ๔ จากบ้าน 
นายสมาน พิษสุวรรณ 
ถึงบ้านนายสมศรี  
คำทะเนตร ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 

สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

      ๓. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

  ๖. หมู่ที่ ๕ จากบ้าน
นางพะยอม แสนปัดสี 
ถึงฉางข้าว ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 
๗. หมู่ที่ ๖ วางท่อ
ระบายนำ้ ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๑๙ ท่อนพร้อม
บ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ 
๘. หมู่ที่ ๘ วางท่อ
ระบายนำ้ ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๕๔ ท่อนพร้อม
บ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

 
๓๓,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

10๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 

สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

  ๙. หมู่ที่ ๑๑ รางระบาย 
น้ำภายในหมู่บ้านระยะ 
ทางประมาณ ๒๐๐ เมตร 
๑๐. หมู่ที่ ๑๔ วางท่อ
ระบายนำ้ ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๑๑๒ ทอ่น
พร้อมบ่อพกั จำนวน 
๑๕ บ่อ 
๑๑. หมู่ที่ ๑๕ จากบ้าน 
นายอุทิศ ปญัญาประชุม 
ระยะทางประมาณ 
๒๐๐ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 

สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 

กองชา่ง 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

  ๑๒. หมู่ที่ ๑๖ วางท่อ
ระบายนำ้ ๐.๔๐เมตร 
จำนวน ๙๔ ท่อน 
พร้อมบ่อพกั ๑๑ บ่อ 
๑๓. หมู่ที่ ๑๗ เส้นหลัก 
กลางหมู่บ้าน ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 
๑๔. หมู่ที่ ๑๙ เส้นภาย 
ในหมู่บ้าน ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร 
15. หมู่ที่1หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์คำ 
 

 
 
 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
มีรางระบายน้ำเสีย
ภายในหมูบ่้าน 
 
มีรางระบายน้ำเสีย 
ภายในหมูบ่้าน 

สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขังภายใน 
หมู่บ้านได้ 
สามารถลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

    ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางภายในเขต 
พื้นที่เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายในการ 
สัญจรไป-มาของ 
ประชาชน 

๑. หมู่ที่ ๗ เส้นเช่ือม 
บ้านหนองไผ่-นาด ี
เส้นชลประทานขนาด 
กว้าง๕ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร 
๒. ถนนลาดยางหน้า 
โรงเรียนราชประชา    
นุเคราะห์ ๕๓ 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
๓. หมู่ที่ ๑๓ ลาดยาง 
ภายในหมูบ่้าน 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 จำนวนผู้ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
จำนวนผู้ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
จำนวนผู้ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนใช้เดินทาง 
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 
 
 
มีถนนใช้เดินทาง 
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 
 
 
มีถนนใช้เดินทาง 
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านภูเพ็ก  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหวับ่อ 
เช่ือม บ้านประชาสุขสันต์ 
หมู่ที่ ๙ ตำบลขมิ้น 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายในการ 
สัญจรไป-มาของ 
ประชาชนระหว่าง
ตำบล 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๖ เมตร 
ยาว 1,9๐๐ เมต รหนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  

7,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

7,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนผู้ได้รับประ 
โยชน ์

มีถนนใช้เดินทาง 
สัญจรไปมาสะดวก 
สบาย 

กองช่าง 
อบจ.
สกลนคร/ 
หน่วยงานอื่น 

๑๔ โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ประปาภายในตำบล 
นาหัวบอ่ 

เพื่อให้มีน้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังสูงประปา 
๑.บ้านหนองเม็กหมู่ ๘ 
๒.บ้านหนองดินดำหมู ่๒ 
๓.บ้านโนนเรือ หมู ่๓ 
(สระหลวง) ขนาด ๔๕ 
ลบ.ม 
๔.บ้านนาหวับ่อหมู๑่,๑๕
ขนาด ๔๕ ลบ.ม 

   
๑๘๕,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
 

๙๙๙,๐๐๐ 
 

๙๙๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๙๙๙,๐๐๐ 
 

๙๙๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๙๙๙,๐๐๐ 
 

๙๙๙,๐๐๐ 

 
จำนวนผู้ได้รับประ 
โยชน์มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค 

 
มีน้ำประปาใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

 
กองช่าง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำประชารัฐวิถี
ประชารัฐบ้านภูเพก็  
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ประชารัฐวิถีประชารัฐ
บ้านภูเพ็ก หมู่ที ่๑๒แบบ
ประหยัดและเร่งด่วนที่มี
ฐานรากวางบนดิน 

  ๙๐,๐๐๐   มีน้ำใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการขุดลอกบ่อประปา
ภายในเขตพื้นที่ตำบล 
นาหัวบอ่ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

๑.บ้านโนนสูง ม๑๘พื้นที่
ขุดลอกไม่นอ้ยกว่า๘,๐๐๐ 
ตารางเมตร ลกึประมาณ 
๑.๕๐ เมตร 
๒.บ้านนาหัวบ่อ ม.๑,๑๕  
พื้นที่ขดุลอกไม่นอ้ยกว่า
๓,๒๔๐ ตารางเมตร ลกึ
ประมาณ ๓.๐๐ เมตร 

  ๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๙๘,๐๐๐ 
 

  มีน้ำใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 
 
มีน้ำใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 
 
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 

๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนและเสริมลูกรังตาม
ถนนสายต่างๆ ที่ชำรุด
เสียหายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

เพื่อซ่อมแซมและ
เสริมถนนลูกรัง
ถนนให้มีการใช้งาน
ได้ตามปกติการ
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย 

ถนนในเขต เทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อ ที่ชำรุด 
เสียหายทั้ง ๑๙ หมู่บา้น 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง ๑๙ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์
 

กองช่าง 

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาและขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
สะดวก 

ซ่อมแซมขยายผวิจราจร 
หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๗,๘, 
๙,๑๖ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายนำ้และบอ่พัก
น้ำหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์คำ 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง ก่อสร้างรางระบายนำ้/
วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก ขนาดQ 0.4 
เมตร ความยาวรวม 44 
เมตร  
 

77,000 77,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

มีถนนใช้ที่สะดวก 
สบายในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายในการ 
สัญจรไปมา 

๑.ก่อสร้างสะพานขา้ม
คลองชลประทานบ้าน
โนนเรือหมู่ที่ ๓,๑๓ 
ขนาดกวา้ง ๕x๑๕ เมตร 
๒.ก่อสร้างสะพานขา้ม
ห้วยนาจาน หมู่ที่ ๑๙
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑๕ เมตร 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 จำนวนแห่งที่
ก่อสร้างสะพาน 
 
 
จำนวนแห่งที่
ก่อสร้างสะพาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 



86 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

   ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้าง
หอประชุมเทศบาล
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับจัดประชุมของ
เทศบาลและจัดงาน
กิจกรรมต่างๆของ
ส่วนราชการ 

ก่อสร้างหอประชุม 
เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ จำนวน ๑ หลัง 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีอาคารสถานที ่
เหมาะสม 

มีอาคารหอประชุม 
สำหรับใช้ในการจัด 
ประชุมและจัดกจิ 
กรรมต่างๆ 

สำนักปลัด 

๒๒ โครงการคลองสวย 
น้ำใส คนไทยมี
ความสุข 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ 
ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

ซ่อมแซมขุดลอกคลอง
ส่งน้ำให้มีความสะอาด
สวยงาม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มขึ้น 

มีน้ำใช้สำหรับการ 
เกษตรอย่างเพียง 
พอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้าง/ 
ต่อเติมศาลาอเนก 
ประสงค์ 

เพื่อมีสถานใช้จัด
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง/ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ที่อยู่ใน 
หมู่ ๑/๑๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนหมูบ่้านที่
ขอก่อสร้าง/ต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ 

มีสถานที่ไว้ใช้ใน
การจัดประชุมและ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                   

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการขยายสะพาน 
คสล. 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

๑. ขยายสะพานข้าม
คลองชลประทานข้าง
เทศบาลด้านทิศ
ตะวันออก ขนาดกวา้ง 
๖ เมตร ยาว ๕ เมตร 
๒. ขยายสะพานเช่ือมต่อ
บ้านบัวห้วยทราย 
ขนาดกวา้ง ๖ เมตร  
ยาว ๕ เมตร 
๓. ขยายสะพานทางเข้า
หมู่บ้านนาดีหมู ่๑๔
ขนาดกวา้ง ๖ เมตร 
ยาว ๕ เมตร 
๔.หมู่ที่ ๖ ขยายเขต
สะพาน (บา้นหนองไผ่ 
ถึงบ้านบดมาดขนาด
กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๕ เมตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐  
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน ์
 
 
 
หมู่บ้านที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
หมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน ์
 
 
หมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู ่
บ้าน พร้อมสายพาดดับ
ในตำบลนาหัวบ่อ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
และลดปัญหา
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่้าน พร้อม
สายพาดดับ จำนวน๑๙ 
หมู่บ้าน 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ จำนวนหมูบ่้านที ่
ดำเนินการ 

มีความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และการสัญจรไป-
มา 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน/ขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
เขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ หมู่ที ่๑-๑๙ 
๑.หมู่ที่ ๑ (หลัง ร.ร
ไทยรัฐ-บ้านหนองเม็ก) 
๒.หมู่ที่ ๒ ไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากที่ดินนาย
เวิล คำทะเนตรถึงที่ดิน 
นายอุดม แสนปัดส ี

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

   
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

  
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

 
 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 

  
 
 
 
 
 



89 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

     ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๓.หมู่ที่ ๓ ไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากที่ดิน 
นายสันติพงษ์ ถึงที่ดิน 
นายนิติกร 
๔.หมู่ที่ ๔ ไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากที่ดิน 
นางดวงจันทร์ แกว้ปัด 
ชา ถึงป่าชุมชนบา้น 
นาหัวบอ่ หมู่ที ่๑๕ 
๕.หมู่ที่ ๕ ไฟฟา้เพื่อ 
การเกษตร จากที่ดิน 
นายภองเมือง โคตรโยธ ี
ถึงที่ดินนายประวิทย ์
คำทะเนตร 
๖.หมู่ที่ ๖ ไฟฟา้ 
เพื่อการเกษตร จากที่ดิน
นายประหยัด การุญถึง
ที่ดินนายปราโมทย์ การุญ 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

   ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๗.หมู่ที่ ๘ ขยายไฟฟ้า  
เพื่อการเกษตร 
๘.หมู่ที่ ๙ ไฟฟา้ภายใน 
หมู่บ้านนาสาวนาน 
ที่ยังขาดไฟฟ้าใช ้
๙.หมู่ที่ ๑๐ ไฟฟา้ 
เพื่อการเกษตร 
๑๐.หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ
ไฟฟ้าหมู่บ้าน จากบา้น
นายวิชยัการุญ ถึงบ้าน
นายวิเชียร ส่องสี 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๑๑.หมู่ที่ ๑๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้นและ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๑๒.หมู่ที่ ๑๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถึง
ถนนสายนากอย 
๑๓.หมู่ที่ ๑๔ ขยาย 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
จากคลองชลประทาน 
ถึงบ้านนางนิตยา 
นาคบุตร 
๑๔.หมู่ที่ ๑๕ ขยาย 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

   
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๑๕.หมู่ที่ ๑๖ ไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร จากบา้น
นายรมณ์ เวียงอินทร ์
ถึงส่ีแยก 
๑๖.หมู่ที่ ๑๗ ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๑๗.หมู่ที่ ๑๘ ขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้น 
จากบา้นนาย 
ณรัตน์ ไชตะสิงห์ ถึง
บ้านนายรวย เดชัยหมั้น 
๑๘.ขยายไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านจากบา้นหนอง 
ไผ่ไปบ้านนาดี 
๑๙.ขยายไฟฟ้าบริเวณ
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มี
บ้านเรือนประชาชน
อาศัยอยู่ภายในเขต
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
 
 
ครวัเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
 
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗ โครงการขยายเขต 
ประปาภายในหมูบ่้าน 

เพื่อขยายเขตประปา 
ให้เพียงพอต่อความ 
ต้องการ 

ขยายเขตประปาภาย 
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่๒,๔, 
๕,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีน้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

มีน้ำประปาใช้เพยีง 
พอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหมู่บา้น 

เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
จำนวน  ๑  แห่ง 
หมู่ที่ ๑๑  
บ้านหนองไผ่น้อย 

   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำประ 
ปาใช้อยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๙ โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ 
สะอาดมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

ติดเครื่องกรองน้ำประปา 
หมู่ที่ ๑๗,๑๙ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  มีน้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำกิน 
น้ำใช้สะอาดมีคุณ 
ภาพด ี

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายไฟฟ้า 
แรงต่ำ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอและทัว่ถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
๑.หมู่ที่ ๑ จากหมู่ที๑่ 
ไปถึงหมู่ที่ ๘ 
๒.หมู่ที่ ๑๙ ขยายไฟฟ้า 
แรงต่ำ 

    
๒๓๐,๐๐๐ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 

  
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์
ครัวเรือนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก 
ครัวเรือน 

 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐2 

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนกรีตกันตลิ่ง 
ห้วยนาจาน 

เพื่อป้องกันมิให้แหล่ง
น้ำตื้นเขิน 

ก่อสร้างบล็อกกันตลิ่ง 
พังบริเวณห้วยนาจาน 
จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑ 

   ๑๐๐,๐๐๐  มีแหล่งน้ำกักเกบ็ 
น้ำเพื่อการเกษตร 

แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน 
สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใชใ้นการเกษตรได้ 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช ้
ในการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
๑.หมู่ที่ ๔ บล็อกคอน
เวิร์สในเขตชลประทาน 
 
๒.หมู่ที่ ๕ บล็อกคอน 
เวิร์สห้วยนาเลาบริเวณ
ที่ดนินายตาว ไชตะมาตย ์

 
๓๐๐,๐๐๐ 

  
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

   
ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 
 
ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

 
สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
ได้มากขึ้น 
สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
ได้มากขึ้น 

 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 

   ๓.หมู่ที่ ๑๐ บลอ็กคอน
เวิร์ส ๒ จุด ที่ดินนาย
ประจน (ขยายให้ใหญ่
ขึ้น) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

     ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการขุดลอกลำ 
ห้วย/หนอง/คลองบึง 
สาธารณะต่างๆ ใน 
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช ้
เพื่อการเกษตร 

๑.หมู่ที่ ๑ ขุดลอก 
ห้วยวังยาวและห้วย 
นาจาน จำนวน ๒ แห่ง 
 
๒.หมู่ที่ ๙ ขุดลอก 
ห้วยทราย ,หนองคำงู 
เหลือม 
 
๓.หมู่ที่ ๑๐ ขุดลอก 
ห้วย,คลองห้วยเสือยันต ์
 
๔.หมู่ที่ ๑๑ ขุดลอก 
ลำห้วยนาจาน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ 
สำหรับใช้ในการ 
เกษตรอย่าเพยีงพอ 
 
ประชาชนมีน้ำ 
สำหรับใช้ในการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
 
ประชาชนมีน้ำ 
สำหรับใช้ในการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ 
สำหรับใช้ในการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

      ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหวับอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

      ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   ๕.หมู่ที่ ๑๒ ขุดลอก 
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 
ภูเพ็ก 
 
๖.หมู่ที่ ๑๓ ขุดลอก,
หนองพอก,หนองกุงใหญ่ 
 
๗.หมู่ที่ ๑๕ ขุดลอก 
คลองส่งน้ำเพื่อการ 
เกษตร 
 
๘.ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้น
เขินในเขตตำบล 
นาหัวบอ่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

2,50๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

2,50๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

2,50๐,๐๐๐ 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้า
เพียงพอสำหรับ 
ใช้ในการเกษตร 
 
ประชาชนมีน้ำ 
เพียงพอสำหรับ 
ใช้ในการเกษตร 
ประชาชนมีน้ำ 
เพียงพอสำหรับ 
ใช้ในการเกษตร 
 
ประชาชนมีน้ำ 
เพียงพอสำหรับ 
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๓.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน                     

   ๓.๑0 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรภายใน 
พื้นที่เทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ ทั้ง ๑๙ หมู่บา้น 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

มีแหล่งน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้น (ฝายแบบ มข.
2527) 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช ้
ในการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
๑.ภายในเขตตำบลนา
หัวบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๙ 
 
๒.หมู่ที่ ๑๓ ฝายน้ำล้น  
ลำห้วยกอด ตรงที่ดิน 
นายสวรรค์ ไชยตะมาตย ์

  
 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 
 
ผลผลิตทางการ 
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

 
สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
ได้มากขึ้น 
สามารถกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
ได้มากขึ้น 

 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                     ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยั่งยนื 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน   

  ๔.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวงแวดล้อม                  
  

 

   ๔.4 แผนงานสาธารณสุข         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการธนาคารขยะ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะรีไซเคิลใน
ชุมชนและใน
โรงเรียนให้เป็น
เครือข่ายของชุมชน
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ไขปัญหาขยะใน
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยว 
กับการคัดแยกขยะใน 
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หมู่บ้านโรงเรียน 
และส่วนราชการต่าง 
ๆ ที่เข้าร่วม 

ประชาชนมีการคัด
แยกขยะรีไซเคิลช่วย
ลดปริมาณขยะที่จะ
ฝังกลบและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 

กองสาธารณสขุฯ 

๒ โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อกำจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในหมู่บา้น 

จัดซื้อถังขยะประจำ 
ส่วนราชการและทุก 
หมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขยะในหมู่บา้น 
ลดน้อยลง 

ประชาชนไม่มีปัญหา
เหตุรำคาญเกี่ยวกับ
ขยะในหมู่บา้น 

กองสาธารณสขุฯ 

๓ โครงการคัดแยกขยะ
ต้นทาง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 
จากต้นทาง 

บ้านตอเรือหมู่ 5 บ้าน
โนนเรือ หมู่ 3,13  
รร.บ้านโนนเรือตอเรือ, 
รพ.สต.โนนเรือ ศพด. 
วัดศรีจันทร์ ,วัดศรีจันทร ์

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไม่มีปัญหาขยะ 
ในตำบล 

มีการจัดเก็บขยะที ่
ถูกสุขลักษณะไม่ก่อ 
ให้เกิดปัญหาขยะ 

กองสาธารณสขุฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                     ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยั่งยนื 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน   

  ๔.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวงแวดลอ้ม                  
  

 

   ๔.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่ออนุรักษ์พืชตาม 
แนวพระราชดำริ 

จัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกบัการจัดเก็บ 
ข้อมูล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ใบงานบันทึกข้อ 
มูลครบถ้วน 

สามารถอนุรักษ ์
พันธ์ไม้ไว้ไม่ให้ 
สูญพันธุ ์

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ 

จัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการฝึกอบรม
ตามแนว
พระราชดำริและ
พระราชเสาวนยี ์

เพื่อดำเนิน
โครงการตาม
พระราชดำริและ
พระราชเสาวนยี์ ฯ
เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

จัดกิจกรรมตามพระ 
ราชดำริ พระราชเสาวนีย์
ในเขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่หมู่ที่ ๑-๑๙  
เช่นโครงการปลูกป่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและยั่งยนื 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน   

  ๔.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวงแวดลอ้ม                  
  

 

   ๔.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจัดซ้ือถังเก็บ
น้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 

เพื่อป้องกันปัญหา
การขาดแคลนน้ำกิน
น้ำใช ้

ถังบรรจุน้ำขนาด 
๒,๐๐๐ ลิตร 

   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชน 
ที่ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีถังน้ำ 
ไว้ใส่น้ำกินน้ำใช ้
ในฤดูแล้ง 

สำนักปลัด 

๕ โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ตาม 
สภาพธรรมชาติให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์
และส่งเสริมให้
ประชาชนอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

แหล่งชุมชน/ป่า 
สาธารณะ/ริมถนน/ 
ในเขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนพื้นทีป่่า
ไม้เพิ่มขึ้น 

เพื่อถวายเป็นราช 
สักการะแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

สำนักปลัด 
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                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                                                            เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                    ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรูค้วาม 
สามารถในการปฏิบัต ิ
งานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนาพนักงาน
ลูกจ้างพร้อมทั้งคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงาน 

 5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ บุคลากรทุกคนได้รับ
ความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการการเมือง
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง เข้าใจในบทบาท
หน้าที่และมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้ด ี

สำนักปลัด 

๒ 
 
 
 

โครงการอบรมเสริม 
สร้างความรู้ด้านวินัย 
และการบริหารงาน 
บุคคลในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาการทำงาน 
อย่างเป็นระบบและ 
ถูกต้องตามระเบียบ 
วินัย 

ฝึกอบรมผู้บริหาร/สท./
พนักงาน/ลูกจา้งของ
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ การทำงานมีประ 
สิทธิภาพและถกูต้อง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก 
ต้องตามระเบียบ 

สำนักปลัด 

๓ โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาของ อปท. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในหมู่บา้น 

จัดประชุมประชาคม  
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่มเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีส่วน 
ร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาของหมูบ่้าน 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

     ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ด้านการบรกิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

      ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอัน 
เป็นประโยชน์แก ่
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประ 
โยชน์ตอบแทนอื่น 
สำหรับพนักงาน
ลูกจ้างพนักงานจ้าง 
เป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจำปี) 

เงินรางวัลประจำป ี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่ได้โบนัส
ประจำป ี

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานจ้างมีขวัญ 
และกำลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๕ 
 
 
 

เงินสมทบกองทุน 
บำเหน็จบำนาญ 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบให้แก่ สนง.ก
องทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราช 
การส่วนท้องถิ่น
(กบท) 

สมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญร้อยละ ๒ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ข้าราชการที่ได้ 
รับการสมทบ
กองทุน 

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำได้รับสิทธิรับ 
เงินบำเหน็จ/บำนาญ 
หลังวัยเกษยีณ 

สำนักปลัด 

๖ เงินสมทบสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบให้แก่
สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

สมทบสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

  ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ข้าราชการที่ได้ 
รับการสมทบ
กองทุน 

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำได้รับสิทธิรับ
เงินช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                 ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุง 
ระบบอินเตอร์เน็ต 
(เว็บไซต์) 

เพื่อปรับปรุงระบบ 
อินเตอร์เน็ตของ
ตำบลให้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

ลงข้อมูลกิจกรรมใน 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อได ้
สะดวกและรวดเร็ว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ภารกิจ กิจกรรม
เป็นที่รู้จักโดย 
ทั่วไป 

ข้อมูลกิจกรรมในเว็บ 
ไซต์เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

๘ 
 
 
 

โครงการสอบแนว 
เขตที่สาธารณะ 
ประโยชน ์

เพื่อป้องกันการรุกล้ำ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ของ
หมู่บ้าน/ตำบล 

สอบแนวเขตที ่
สาธารณะของหมู่ที ่๑๙ 
และหมู่บ้านใน 
เขตพื้นที่ตำบล 
นาหัวบอ่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ที่สาธารณะมี
แนวเขตที่ถูกต้อง
ชัดเจน 

ป้องกันการรุกลำ้ที ่
สาธารณะประโยชน ์
ได้ 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างรั้ว 
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสำนักงานเทศ 
บาลตำบลนาหัวบอ่
ให้เป็นสัดส่วน 

ก่อสร้างรั้วสำนักงาน 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
ด้านทิศตะวันออก 
และตะวันตก  
ความยาว ๑๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลมีแนว
เขตที่ชัดเจน 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาหวับ่อมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงามเป็น
สัดส่วนและป้องกัน
การรุกล้ำสถานที ่
ราชการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ ข้อมูลข่าว 
สาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมผู้บริหาร/
สท./พนักงาน/ลูกจ้าง
ของเทศบาลตำบลนา
หัวบ่อ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ การทำงานมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน   
การปฏิบัตหิน้าที่ให้
ถูกต้องตามระเบียบ 

สำนักปลัด 

๑๑ 
 

 
 

โครงการอบรมคุณ 
ธรรมจริยธรรมสำ 
หรับผู้บริหาร/สท. 
ผู้นำท้องถิ่น/พนัก 
งานและลูกจ้าง ทต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัต ิ
หน้าที ่

ฝึกอบรมผู้บริหาร/ 
สท./ผู้นำท้องที่/พนัก 
งาน  พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลนาหัว 
บ่อ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การทำงานม ี
ประสิทธิภาพ 
และถูกต้อง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอัน
เนื่องมาจากพระ 
ราชดำริเทศบาล
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรูค้วามสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้ม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนาพนักงาน
ลูกจ้างพร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงาน 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ บุคลากรทุกคน
ได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ 
ปฏิบัติงานและม ี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    
     ๕.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการออกหนว่ย 
บริการจัดเก็บภาษ ี

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
จัดเก็บภาษีนอก 
สถานที่ 

ให้ความรู้แก่ประชาชน 
และออกหน่วยบริการ 
จัดเก็บภาษีนอกสถาน 
ที่ ทุกหมู่บา้นจำนวน 
๑๙ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลมีรายได้จาก
การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและ
ไม่มีผู้ค้างชำระภาษ ี

ประชาชนพึงพอใจใน
การให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานทีแ่ละสา
มารจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

1๔ 
 
 
 

โครงการสำรวจและ 
ปรับปรุงข้อมูลแผน 
ที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินประจำป ี

เพื่อให้มีข้อมูลในการ 
จัดเก็บภาษีอยา่ง
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันสร้างความเป็น
ธรรมให้กับผู้เสียภาษี
และท้องถิ่น 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำรวจทรัพย์สินในเขต 
เทศบาลตามเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบ โดยขอข้อ 
มูลจากเจ้าของทรัพย ์
สินผูเ้ช่าหรือผู้ประกอบ 
การและหนว่ยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง  
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

เทศบาลมีข้อมูลภาษีที่
เป็นปัจจุบันและสามารถ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

1๕ 
 
 
 

โครงการรับเสด็จ เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมถวายการ 
ต้อนรับในการเสด็จ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ จังหวัดสกลนคร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนและพนกังาน
เทศบาลที่เข้าร่วมรับเสด็จ 

ประชาชนและพนกังาน
เทศบาลได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี 

สำนักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                 ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

    ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหวับ่อ ด้านการบริการจัดการบา้นเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการจัดงานวัน 
รัฐพิธีและวันสำคัญ 
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการแสดง 
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ/
เทิดพระเกียรติ 
ในวโรกาสต่างๆ และ 
ร่วมทั้งจัดพิธีถวาย 
เครื่องราชสักการะ 
และจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนมี
จิตสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สำนักปลัด 

๑๗ ค่ารังวัดหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง 

เพื่อใช้เป็นค่ารังวัด
หนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง 

ใช้เป็นค่ารังวัดหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการออกรังวัด
หนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง 

มีค่ารังวัดหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง 

กองช่าง 

1๘ โครงการอุดหนุน 
หน่วยงานตา่งๆ เช่น 
ภาครัฐ เอกชนหนว่ย 
งานที่เป็นประโยชน ์
ต่อประชาชน 

เพื่อเป็นการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตา่งๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

หน่วยงานที่ขอรับการ 
สนับสนุนที่เป็นองค์กร 
รัฐวิสาหกิจ และสว่น 
ราชการต่างๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หน่วยงานที่ได้รับ 
อุดหนุนและ
จำนวนประชาชนที ่
ได้รับประโยชน ์

หน่วยงานตา่งๆได้ 
จัดกิจกรรมที่ขอเงิน
อุดหนุนโครงการมา
และบรรลุเป้าหมาย
ตามโครงการ 

สำนักปลัด 

๑๙ โครงการสนับสนุน
การเลือกตั้งทั่วไป 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขต
ตำบลนาหวับ่อได้ มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สำนักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    
   ๕.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ้อมแผน 
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
อัคคีภัยให้กับ
พนักงาน/ลูกจา้ง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.นาหัวบ่อ 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
อัคคีภัยในหน่วยงาน 
เทศบาล/ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในพื้นที่ตำบล 
นาหัวบอ่ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ป้องกันภัยจาก 
การเกิดอัคคีภัย 
ในหน่วยงานได ้
ทันท่วงที 

สามารถเตรียม 
ความพร้อมในการ 
ป้องกันอัคคีภัยและ 
ลดการสูญเสียใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด/ 
กองการศึกษา 

๒ โครงการกู้ชีพกูภ้ัยใส่
ใจสุขภาพ 

เพื่อให้สามารถชว่ย 
เหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 
ได้ก่อนถึง
โรงพยาบาล 

ให้ความรู้ในเร่ืองการ 
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ 
ชุดปฐมพยาบาลใน
การปฏิบัติงาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ป่วยได้รับการชว่ย 
เหลืออย่างถกูต้อง 

สามารถปฐม 
พยาบาลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบื้องต้นได ้

กองสาธารณสุข
ฯ 

๓ โครงการจัดซ้ือวิทยุ
สื่อสารสำหรับการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกอปพร. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
จำนวน ๑๐ เครื่อง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การปฏิบัติงาน 
รวดเร็ว 

ทำให้การปฏิบัต ิ
หน้าที่รวดเร็วม ี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

๔ โครงการติดตั้ง
เครื่องหมายและป้าย
สัญญาณจราจร 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
และลดการสูญเสีย 
ของประชาชน 

ป้ายสัญญาณจราจร 
ในเขตเทศบาลตำบล 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน ์

ช่วยป้องกันอุบัติและ
ลดอุบัติเหตุได ้

สำนักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                   ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    
    ๕.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อลดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนน ลดการสูญ 
เสียชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดเจ้าหน้าทีอ่อก
หน่วยใหบ้ริการเฝ้า
ระวังเหตุช่วง
เทศบาลอย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สิน 

ช่วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

สำนักปลัด 

๖ โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพื่อป้องกันสาธารณ 
ภัย ลดการสูญเสีย 
ชีวิตและทรัพย์สินทีจ่ะ
เกิดขึ้นแก่ประชาชน 

ช่วยเหลือประชาชน 
ในเขตพื้นที่ตำบล
นาหัวบอ่ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
ได้รับ 
ความช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อเกิด
สาธารณภยั 

สามารถป้องกัน 
สาธารณภยัและลด
การสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
อปพร.และพนกังาน
ในการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อพัฒนา อปพร.ให้มี
ความรูค้วามสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้ม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

ฝึกอบรม อปพร.
และพนักงานที่
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สิน 

อปพร.และพนกังานที่
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัมีความรู้
ในการปฏิบัต ิ
งานได้ดี 

สำนักปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในตำบลนา
หัวบ่อ 

เพื่อนำผู้ติดยาเสพติด
เข้าร่วมโครงการ
บำบัดรักษาและฝึก
อาชีพให้กบัผู้ผ่านการ
เข้าค่ายบำบัดรักษา
ยาเสพติดที่สมัครใจ 

ผู้เสพยาเสพติดที่เข้า 
รับการบำบัด จำนวน 
๒๔ คน และผู้ผ่านการ
บำบัดเข้ารับการฝึก
อาชีพ จำนวน ๒๔ คน 

๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถเลิกเสพยา 
เสพติดและมีอาชีพ 

ผู้ผ่านการบำบัดรักษา
สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได้และไม่
หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอีก 

สำนักปลัด 

๒ โครงการอบรม  
และศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำร ิ

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้ม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

อบรมสัมมนาพนักงาน
ลูกจ้างพร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงาน 

400,000     บุคลากรทุกคน
ได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการการเมือง
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง เข้าใจในบทบาท
หน้าที่และมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้ด ี

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                 ผ. ๐๒ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

  ๕.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง                    

   ๕.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ทุนเงินทดแทนตาม 
พรบ.เงินทดแทน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
2561 ในอัตราร้อย
ละ ๐.๒ ของค่าจา้ง 

เงินสมทบทุนเงิน
ทดแทนตาม  
พรบ.เงินทดแทน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ 
ของค่าจ้าง 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 ร้อยละของ
ข้าราชการที่ได้ 
รับการสมทบ
กองทุน 

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำได้รับสิทธิรับ
เงินช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

๒ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

๒๑๒,๔๐๐ ๒๑๒,๔๐๐ ๒๑๒,๔๐๐ ๒๑๒,๔๐๐ ๒๑๒,๔๐๐ ร้อยละของ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำที่ได ้
รับการสมทบ
กองทุน 

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำได้รับสิทธิรับ
เงินช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

๓ ค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) 

เพื่อเป็นค่าบำรุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) 

เป็นค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

 ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ เทศบาลมีส่วน
ร่วมกับสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) 

เทศบาลมีค่าบำรุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                  ผ. ๐๒/1 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  2 การพฒันาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว   

  2.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว               

   2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้ท้องถิ่น 
ผ้าย้อมคราม 

เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องผ้าย้อม
ครามผ้าจากสีที ่
ทำจากธรรมชาต ิ

ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น 
ผ้าย้อมคราม  
จำนวน 1 แห่ง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีศูนย์การเรียนรู ้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ผ้าย้อมครามในตำบล
นาหัวบอ่ 

ประชาชนในตำบลนา
หัวบ่อมีศูนยก์าร
เรียนรู้เรื่องผ้าย้อม
คราม ส่งเสริมอาชีพ
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้าง 
พิพิธภัณฑ์ปราสาท
ภูเพ็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 
ปราสาทภูเพก็ 
(อะควอเลี่ยม) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีแหล่งท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดสร้างงาน 
ในตำบลนาหัวบ่อ 

มีสถานที่ท่องเท่ียว 
ประจำตำบลและ 
ทำให้เกิดการสร้าง 
งานสร้างรายได้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒/2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว 

  ๒.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว               
   ๒.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา        

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำ
ภูเพ็ก 

เพื่อปรับปรุง      
ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ    
ภูเพ็กให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และท่องเที่ยวของ
ตำบล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอ่างเก็บ
น้ำภูเพ็ก 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

สถานที่ท่องเท่ียว 
พักผ่อนหย่อนใจ 
ประจำตำบล 

มีสถานที่ท่องเท่ียว 
และพักผ่อนหย่อน 
ใจประจำตำบล 

กองช่าง/ 
อบจ.สกลนคร 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างตลาด
ประจำตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อเป็นศูนย์
จำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรและ
สินค้าต่างๆ ของ
ตำบลนาหวับ่อ 

ก่อสร้างตลาดชุมชน 
๑ แห่ง ในเขตพื้นที ่
เขตเทศบาลตำบล 
นาหัวบอ่ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีตลาดไว้จำ 
หน่ายสินค้า 

มีตลาดไว้จำ 
หน่ายสินค้าและ 
ผลผลิตต่างๆ ของ 
ตำบลนาหวับ่อ 

กองสาธารณสุข/
หน่วยงานอื่น 

๓ โครงการเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภูเพ็กเชิง
ประวัติศาสตร์ 
 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพิ่ม 
รายได้ให้กับชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
อำนวยการแนะนำ
การท่องเท่ียวพรอ้ม
อาคารจำหน่ายสินค้า 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ มีอาคารอำนวย 
การและมีอาคาร 
จำหน่ายสินค้า 

มีอาคารแนะนำ 
เส้นการท่องเท่ียว 
และมีสถานที ่
จำหน่ายผลผลิต 
ต่างๆ ของตำบล 
นาหัวบอ่ 

สำนักปลัด/
หน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   ผ. ๐๒/3 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

    3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น 
นาหัวบอ่หมู่ที่ ๑ 
ตำบลนาหวับ่อเช่ือม
บ้านสูงเนิน ตำบล
พอกน้อย 

เพื่อให้มีการสัญจร
ไป-มาระหวา่งตำบล
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาด 
ยางขนาดกว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๕๐๐  เมตร 
 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนทั้งสอง
ตำบลที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
เดินทางระหว่าง
ตำบลสะดวกสบาย 
 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองไผ่น้อย 
หมู่ที่๑๑ ตำบล 
นาหัวบอ่ เช่ือมบา้น 
คำข่า หมู่ที ่๙ ตำบลไร ่

เพื่อให้มีการสัญจร 
ไป-มาระหวา่งตำบล 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  ๖  เมตร 
ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร 
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล 
นาหัวบอ่ เช่ือม หมู่ที่ ๙ 
ตำบลไร่ 

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั้งสอง
ตำบลที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านหนองไผ ่
หมู่ ๑๑ – บ้าน 
นาสาวนาน หมู ่๑๗ 
 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายในการ 
สัญจรไป - มาของ
ประชาชนระหว่าง
หมู่บ้าน 

ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๘๓๔.๐๐ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๙๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

ประชาชนในตำบล
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกอด 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช ้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกลำหว้ยกอด ๑ 
แห่ง 
 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ 
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ 
เพียงพอสำหรับ 
ใช้ในการเกษตร 

อบจ.สกลนคร/ 
ทต.นาหัวบ่อ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 
ผ. ๐๒/4 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน           

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาดี หมู่ที ่
๑๖ ตำบลนาหัวบอ่ 
เช่ือมบ้านไร่ หมู่ที่15
ตำบลไร่ 

เพื่อให้มีการสัญจร 
ไป-มาระหวา่ง
ตำบลสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 6 ม 
.ยาว ๓,๐๐๐ ม. 
หมู่ ๑๖ เช่ือม 
บ้านไร่หมู่ที่ ๑5 

9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 ประชาชนทั้งสอง 
ตำบลที่ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช ้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บา้นภูเพก็ 
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนา
หัวบ่อเช่ือมบา้น
ประชาสุขสันต์หมู่ที่ 
๙ ตำบลขมิ้น 

เพือ่ให้มีการสัญจร 
ไป-มาระหวา่ง
ตำบลสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาด 
ยางขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 
3,๕๐๐  เมตร 

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ประชาชนทั้งสอง 
ตำบลที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช ้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาสาวนาน 
หมู่ที่ ๑๗เช่ือมบ้าน
โนนเรือ หมู่ที่๓,๑๓ 
ตำบลนาหวับ่อ 

เพือ่ให้มีการสัญจร 
ไป-มาสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 6 ม 
.ยาว ๓,๐๐๐ ม. 
หมู่ ๑๗ เช่ือม หมู่ที่ 3 
และหมู่ 13 

9,900,000 9,900,000 ๑,๔๙๐,000 ๑,๔๙๐,000 ๑,๔๙๐,000 ประชาชนในตำบล
ที่ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช ้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                   
ผ. ๐๒/5 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำห้วยเสือ
ยันต์บ้านภูเพก็ หมู่ที่ 
๑๒ ตำบลนาหัวบอ่ 

เพื่อให้น้ำสามารถ 
เข้าถึงพื้นที่
การเกษตร 

คลองส่งน้ำระยะ 
ทางประมาณ 
๓,๐๐๐ เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนทั้งสอง
ตำบลที่ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
เดินทาง
สะดวกสบาย 
 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกลำ 
ห้วย/หนอง/คลองบึง 
สาธารณะต่างๆใน 
ตำบลนาหวับ่อ 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช ้
เพื่อการเกษตร 

๑.หมู่ที่ ๑ ขุดลอก 
ห้วยวังยาวและห้วยนา
จาน จำนวน ๒ แห่ง 
 
๒.หมู่ที่ ๙ ขุดลอกหว้ย
ทราย,หนองงูเหลือม 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 

 
 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
                  ผ. ๐๒/6 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

    3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   3.หมู่ที่ ๑0 ขุดลอก 
ห้วย คลองห้วยเสือยันต ์
 
 
4.หมู่ที่ 11 ขุดลอกลำ
ห้วยนาจาน 
 
 
5. หมู่ที่ 12 ขุดลอก
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 
ภูเพ็ก 
 
6.หมู่ที่ 13 ขุดลอก
หนองพอก,หนองกุงใหญ่ 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 

500,000 
 
 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 

500,000 
 
 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 

500,000 
 
 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 

500,000 
 
 

 
500,000 

 
 
 

500,000 
 
 

 
500,000 

 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใชเ้พื่อการเกษตร 

ประชาชนมีน้า
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 
 

 
อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 
 
อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 
 
 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                  ผ. ๐๒/7 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               
    3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   7.หมู่ที่ ๑5 ขุดลอก 
คลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 
 
8.ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้น
เขินในเทศบาลตำบลนา
หัวบ่อ  
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 

มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 
มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้
ใช้เพื่อการเกษตร 
 
 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 
 

 
อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
 

๑๐ โครงการก่อสร้างถัง
กรองน้ำ ถังน้ำใส
และโรงสูบน้ำพร้อม
ขยายท่อเมนต์
ประปาสระหลวง
บ้านโนนเรือ 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ถังกรองน้ำ ถังน้ำใสและ
โรงสูบน้ำพร้อมขยาย
ท่อเมนต ์

  ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ มีน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

มีน้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

อบจ.สกลนคร/ทต.
นาหัวบอ่/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

๑๑ โครงการประปาผิว
ดินขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างประผิวดิน
ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ 
แห่ง หมู่ที่ ๑๙ บ้าน
หนองไผ่ 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้

เพียงพอและทัว่ถึง 

อบจ.สกลนคร/ทต.
นาหัวบอ่/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
                                                                                           เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ                                                                                   ผ. ๐๒/8 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองไผ่-
นาสาวนาน โดย
วิธีPavement- 
Place Recycling 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

ขนาดกวา้ง ๖ เมตร 
ยาว 2,6๐๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

 

จำนวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

ทางหลวง 
ชนบท/หน่วย 
งานอื่น 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านโนน
เรือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
นาหัวบอ่ เช่ือม บ้าน
สูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลพอกนอ้ย 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

ถนนกว้าง ๕ เมตร 
ยาวประมาณ ๓,๐๐๐
เมตร 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

ประชาชนทั้ง ๒
ตำบลได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

อบจ.สกลนคร/ 
หน่วยงานอื่น 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง สายบ้านนา
ดีหมู่ที่ ๑๖ ตำบลนา
หัวบ่อ เช่ือม บา้นไร่ 
หมู่ที่๑ ตำบลไร ่

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

ถนนกว้าง ๕ เมตร 
ยาวประมาณ ๓,๐๐๐
เมตร 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

ประชาชนทั้ง ๒
ตำบลได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

อบจ.สกลนคร/ 
หน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 ผ. ๐๒/9 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา        

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง สายบ้าน 
นาดีหมู่ที่ ๗ ตำบล 
นาหัวบอ่ เช่ือม บ้าน
คำข่าน้อย ตำบลไร ่

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

จำนวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

มีถนนใช้ที่สะดวก 
สบายในการสัญจร 
ไป-มา 

อบจ.สกลนคร/ 
หน่วยงานอื่น 

๑๖ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน 
นาหัวบอ่ หมู่ที่๑ เส้น
กลางหมู่บ้าน เช่ือม
บ้านสูงเนินตำบล
พอกน้อย  

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนกว้าง ๕ เมตร 
ยาวประมาณ  
๓,๐๐๐ เมตร 

9,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

9,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

9,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

9,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

9,0๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

ประชาชนที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

อบจ.สกลนคร/ 
ทต.นาหัวบ่อ 

๑๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าขึ้นวัดพระธาต ุ
ภูเพ็ก 

เพื่อให้วัดมีไฟฟ้าใช ้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าขึ้นวัด 
พระธาตภุูเพ็ก 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
และเพียงพอ 

หน่วยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                                                สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                     ผ. ๐๒/10 
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา       

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่ที่
อ่างเก็บน้ำภูเพก็  
บ้านภูเพ็ก หมู่ที ่๑๒ 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างถั่วถึงและ
เพียง 

ก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลนาหวับ่อ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีน้ำอุปโภค  
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

มีน้ำประปาใช ้
เพียงพอและทัว่ถึง 

อบจสกลนคร/ 
ทต.นาหัวบ่อ/ 
หน่วยงานอื่น 

๑๙ โครงการปรับปรุงถัง
กรองน้ำใสและถังกัก
เก็บน้ำใสพร้อมขยาย
เขตประปาสระหลวง 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างถั่วถึงและ
เพียงพอ 

ถังกรองน้ำใสและถัง
กักเก็บน้ำใส หมู่ที่ ๑
และหมู่ที่ ๓ 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๙,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

มีน้ำประปาใช้อย่าง 
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง/หน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 

๒๐ โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้นขนาด
ใหญ่ ห้วยวังเรือ  
บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 
ขนาดใหญ่  
จำนวน ๑ แห่ง 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีน้ำใช้อุปโภค  
บริโภคอยา่ง 
เพียงพอ 

มีน้ำประปาใช ้
เพียงพอและทัว่ถึง 

อบจ.สกลนคร/ 
ทต.นาหัวบ่อ/ 
หน่วยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง 

๒๑ โครงการก่อสร้าง 
ประปาฝายตาดแต้  
บ้านโนนเรือ หมู่ที่๓ 

เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
จำนวน  ๑  แห่ง 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอสนับสนุน) 

มีน้ำใช้อุปโภค  
บริโภคอยา่ง 
เพียงพอ 

มีน้ำประปาใช ้
เพียงพอและทัว่ถึง 

อบจ.สกลนคร/ 
ทต.นาหัวบ่อ/ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

                 
ผ. ๐๒/11 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง   

  3.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาหัวบอ่ ดา้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน           

   3.10  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองไผ่
ตำบลนาหวั  เช่ือม
บ้านบดมาด ตำบล
พอกน้อย 

เพื่อให้มีการสัญจร 
ไป-มาระหวา่ง
ตำบลสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 5๐๐ ม. หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. 

1,๘๐๐,000 1,๘๐๐,000 1,๘๐๐,000 1,๘๐๐,000 1,๘๐๐,000 ประชาชนทั้งสอง 
ตำบลที่ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช ้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบา้นโนนสูง 
– บ้านตอเรือ  

เพื่อให้มีการสัญจร 
ไป-มาระหวา่ง
ตำบลสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง ๕.00 ม.
ยาว ๓,๒๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๙,๐๐๐,000 ๙,๐๐๐,000 ๙,๐๐๐,000 ๙,๐๐๐,000 ๙,๐๐๐,000 ประชาชนใน 
ตำบลที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช ้
เดินทาง
สะดวกสบาย 

อบจ.สกลนคร/ 
กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน  

-โต๊ะอเนกประสงค์ ๑๒ 
ตัว 
-โต๊ะหมู่บูชา ๑ ชุด 
-เครื่องสำรองไฟ ๔ 
เครื่อง 
--เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
LEDขาวดำ 
-เครื่องปรับอากาศ 
๑๘,๐๐๐ BTU 
-แท่นกล่าวรายงาน 
(โพเด่ียม) 
-โทรโข่ง 
- ชุดรับแขก    ๑  ชุด  
- โต๊ะกลางชุดรับแขก  
๒  ตัว   
- โต๊ะวางข้างชุดรับแขก    
๓  ตัว    

  
๒6,4๐๐ 

 
๘,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒๙,๙๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๔,๘๐๐ 
 
 
 

๔๘,๘๗๐ 

 
 สนง.ปลัดฯ 

 
สนง.ปลัดฯ 
กองคลัง 

 
สนง.ปลัดฯ 

 
สนง.ปลัดฯ 

 
สนง.ปลัดฯ 

 
สนง.ปลัดฯ 
สนง.ปลัดฯ 
สนง.ปลัดฯ 

 
สนง.ปลัดฯ 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - เครื่องสูบน้ำพร้อม
ติดต้ัง 
 

 
 
  

๓๕,๐๐๐ 
 

 ป้องกันฯ 

           

    
 
 

       

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  

- ตู้เก็บเอกสาร 
-โต๊ะอเนกประสงค์ ๑๐ 
ตัว 
-เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ 
-พัดลมต้ังพื้น 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมาณผล ๑ 
ชุด(จอภาพไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว) 
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
LEDขาวดำ 
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ
พร้อมติดตั้งด้วยหมึก
พิมพ ์
-เครื่องสำรองไฟ ๔ 
เครื่อง 
 

  
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,000 

 
๒๘,๒๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๓๔,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๒๐๐ 
 

๔,๓๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

 
 กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 



124 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
-ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 
-ครภุัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 
 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
-ครุภัณฑ์สำนักงาน  

-เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
๘๐ VA ๑ เครื่อง 
-เครื่องพ่นหมอกควัน  
๑ เครื่อง 
-เครื่องทำน้ำเย็น – 
ร้อน ๑ เครื่อง 
-รถพยาบาลฉกุเฉิน 
(รถกระบะ) 
-รถยนต์บรรทุกขยะ(รถ
ขยะ) 
-คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ 
เครื่อง 
-เครือ่งปรับอากาศ 
๑๘,๐๐๐ BTUแบบติด
ผนัง ๒ ตัว 
 

  
๒,๕๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
  

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

กองสาธารณสุขฯ 

5 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน  -พัดลมไอเย็น แบบตั้ง
พื้น ๔ ตวั 
 

  
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ 
 

-ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
-ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 
 
 
-ครุภัณฑ์อื่น 
 
-ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 
 

-ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เล่ือน ๒ บาน ๒ ตู ้
-เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมาณผล ๑ 
ชุด 
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
LEDขาวดำชนิด 
Network สำหรับ
กระดาษขนาด A3 
จำนวน ๑ เครื่อง 
-อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
-ซัมแมอร์ม ขนาด ๑.๕ 
เครื่อง ๒ เครื่อง และ
ขนาด ๑ แรง ๔ เครื่อง 

  ๑0,000 
 
 
 
 
 

 
 

๒๒,๐๐๐ 
 
 

๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 0๓ 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙และแก้ไขฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกอบด้วย 

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ คะแนน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยทุธศาสตร์ ๕ คะแนน 
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกอบด้วย 

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการนา้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๓ การประเมินผลการนา้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
คะแนน 
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(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒๕ คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐๕ คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน 
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๕ กลยุทธ์ (๔)  
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)  
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๘ แผนงาน (๕)  
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏบิัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Frame work Model (RF)) 
(๔) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Model) 
(๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(๑๑) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) – (๑๐) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก๔  ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
๓) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
๔) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กร
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑)  การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น  ๒ ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ 
อบจ.เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้าน
นั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้
เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง(Centralization) 
หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบ
ความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่ น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะตอ้งมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการ
ท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้
กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

๒)  การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ

ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ
จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายาม
จำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา ไปทำงาน   
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนา
ในประเดน็นี้ 

๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่     

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อ าจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) 
บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบาย    
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่ เหมือนๆกันได้หมด         
การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญ
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
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๔)  การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม     

อยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.        
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณ อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่ เป็นประจำ ก็จะนำมา
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
  ๔.๑  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไป        
สู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ     
อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล ประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

๔.๒  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  ดังนี้   
๑. การใช้แบบสอบถาม   
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม   
๓. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม    
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คำชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลตำบลนาหัวบอ  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น      
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น      
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน      
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา      
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด      
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์      
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่        

 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



133 
 

 
 

 
 
คำชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ 
รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาส
ที่  ๑  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่   

(๑)  ไตรมาศท่ี  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)     
(๒) ไตรมาศท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม)   
(๓)  ไตรมาศท่ี  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)    
(๔) ไตรมาศท่ี ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)     
 
 
         

คำชี้แจง  :   แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป  
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  
๒.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน ภายเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๒ 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :   แบบที่  ๓/๒  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
                ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
๑.เพศ     (๑) ชาย     (๒) หญิง  
๒.อายุ          (๑) ต่ำกว่า  ๒๐ ปี  (๒) ๒๐-๓๐    ปี    (๓) ๓๑-๔๐ ปี                    

(๔) ๔๑ – ๕๐  ปี   (๕) ๕๑-๖๐    ปี     (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  
๓.การศึกษา      (๑)ประถมศึกษา    (๒) มัธยมศึกษาตอนต้น  (๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย     

(๔)ปริญญาตรี     (๕)  อื่นๆ  
๔.อาชีพหลัก   (๑)รับราชการ    (๒) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  (๓) ธุรกิจส่วนตัว    

(๔)นักเรียน /นักศึกษา     (๕) เกษตรกร    (๖) อ่ืนๆ     
 

ส่วนที่  ๒   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม        
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม    
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม        
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ        
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม        
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด        
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา        
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน        
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๓  

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :    แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
                 ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด 
                 ปีงบประมาณ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

         
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด   
   

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

๑-๓ ๔-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม     
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม         
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ         
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด         
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา         
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน         
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๓  

แบบท่ี  ๓/๓   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :     แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด 
         ปีงบประมาณ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม     
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด     

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

๑-๓ ๔-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม     
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม         
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ         
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด         
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา         
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน         
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๓  

แบบท่ี  ๓/๓   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :     แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด 
         ปีงบประมาณ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่ งเสริม     
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด     

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

๑-๓ ๔-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม     
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม         
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ         
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด         
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา         
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน         
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๓  

แบบท่ี  ๓/๓   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :     แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด 
         ปีงบประมาณ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด     

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

๑-๓ ๔-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม     
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม         
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ         
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด         
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา         
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน         
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       
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การบันทึกข้อมูลแบบที่  ๓/๓  

แบบท่ี  ๓/๓   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
คำชี้แจง  :     แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด 
         ปีงบประมาณ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด     

 

ความพงึพอใจ 
คะแนน 

๑-๓ ๔-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม     
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม         
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ         
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม         
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด         
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา         
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน         
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       

 
 

  

 

  

 

 


