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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  -  2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ควบคุมไข้เลือดออก 15 
หมู่บ้าน 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชน ทุกหมู่บ้าน  
ไม่เป็นโรคไขเ้ลือดออก 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อ 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาด 
ของโรคติดต่อ 

ปูองกันการแพร่ระบาด
ของ 
โรคติดต่อท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ส านักปลัด 

3 ควบคุมและปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

 เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า 

สุนัขในต าบลได้รับการ
ฉีดวัคซีนเพื่อปูองกันโรค 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

สุนัขใน 15 
หมู่บ้าน 

ต าบลท่าจ าปาไม่มีการ
แพร่ระบาดโรคสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

4 อบรมและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง
โรคเรื้อรัง เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  

เพื่อให้ความรู้และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ผู้ปุวยเบาหวานและ     
ความดันโลหิตสูงใน     
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ผู้ปุวยเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และได้รับความรู้
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

33 



ผ 01 

 

 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 

เพื่อให้ประชาช นได้
ทราบข้อมูลกลุ่มเส่ียง
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไปในต าบลท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชน 
อายุ 35 ปีข้ึน
ไป ใน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนอายุ 35  
ขึ้นไปในต าบลท่าจ าปา
ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลลฐานใน
หมู่บ้าน 

15 หมู่บ้านๆ ละ 
15,000  บาท 

225,000 
(อบต.) 

225,000 
(อบต.) 

225,000 
(อบต.) 

ประชาชน
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับบริการด้านสาร
ธารณสุขท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

7 อบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของอสม.ใน
ต าบลท่าจ าปา 

เจ้าหน้าท่ีกับ อสม.        
ร่วมกิจกรรม  

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

อสม.ทุกคน เพื่อสร้างความสามัคคี 
อสม.ในพื้นท่ีต าบลท่า
จ าปุา 

ส านักปลัด 

8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อส
ม.ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อส
ม. ในต าบลท่าจ าปา 

อสม.ต าบลท่าจ าปา 70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

อสม.ทุกคน อสม.ในต าบลท่าจ าปา
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

9 สนับสนุนให้มีการตรวจ
สุขภาพอนามัยท่ีดีของมารดา
และทารก 

เพื่อให้สุขภาพของ
มารดา 
และทารกดีขึ้น 

มารดาและทารกดีขึ้น  
ใน 15 หมู่บ้าน 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

 1  ครั้ง 
 ต่อ 1  ปี 

สุขภาพของมารดาและ
ทารกได้รับการดูแลท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 เย่ียมแม่หลังคลอด เพื่อออกเย่ียมดูแลสุขภาพ
แม่หลังคลอด 

100  คน  ต่อ  1  ปี 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

100  คน   สุขภาพของแม่หลัง
คลอดได้รับการดูแล 

ส านักปลัด 

11 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และบริการ
สาธารณสุขภายใน 
ศูนย์ ศสมช.   

เพื่อให้ศูนย์ ศสมช.มี
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย
และบริการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้กับศูนย์ 
ศสมช. 15 หมู่บ้าน
และบริกาสาธารณสุข 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ศูนย์ ศสมช.  
มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
ทันสมัยและบริการ
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

12 ส่งเสริม สนับสนุน รพสต. 
ภายในพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน รพสต. ในต าบล 
ท่าจ าปาปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รพสต. ภายในพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา  
จ านวน  4  แห่ง 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

จ านวน  4  
แห่ง 

รพสต. ในต าบลท่า
จ าปาปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

13 ส่งเสริม สนับสนุนการ 
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปาจ านวน 15 
หมู่บ้าน 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

14 การคุ้มครองผู้บริโภคใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
รับประทานอาหารที่สะอาด  
ปลอดภัย 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนรับประทาน
อาหารที่สะอาด  
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

15 ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

เพื่อให้ทราบจ านวนผู้ปุวย
และแนะน าวิธีรักษา 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ทราบจ านวนผู้ปุวย      
และรู้วิธีรักษาสุขภาพ 

ส านักปลัด 

16 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กในพื้นท่ีต าบล     
ท่าจ าปามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

เด็กในพื้นท่ีต าบลใน
ต าบลท่าจ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

เด็กในพื้นท่ีต าบลท่า
จ าปามีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่    

เพื่อเป็นการควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่      
สายพันธุ์ใหม่    

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่    

ส านักปลัด 

18 ควบคุมและปูองกันโรคฉี่หนู เพื่อเป็นการควบคุมและ
ปูองกันโรคฉี่หนู 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปาไม่เป็นโรคฉี่หนู 

ส านักปลัด 

19 อบรมจริยธรรมเพื่อสร้าง
สายใยรัก 
ในครอบครัว 

เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ 
ด้านจริยธรรมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปามีความรู้ด้าน
จริยธรรม  มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

20 ฝึกอบรมการปูองกันโรคและ
รักษาสุขภาพ 

เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ 
ด้านการปูองกันโรคและ
รักษาสุขภาพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปามีความรู้ด้านการ
ปูองกันโรคและรักษา
สุขภาพให้กัประชาชน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

21 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันในการควบคุม
ไข้เลือดออก 

1  เครื่อง 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

1  เครื่อง เครื่องพ่นหมอกควันใน
การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

22 ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดบริการแพทย์แผนไทย
ในหน่วยบริการในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
การให้บริการสาธารณสุข 

4  แห่ง 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

4  แห่ง ส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 

36 



ผ 01 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
และท่อน้ าดี 

เพื่อตรวจคัดกรองผู้ท่ีมีความ
เส่ียงเป็นมะเร็งตับและท่อ
น้ าดี 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ผู้ท่ีมีความเส่ียงเป็นมะ
เร้งตับและท่อน้ าดีการ
รักษาอย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

24 อบรมตามโครงการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนเสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
สมาชิกในครัวเรือน 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสัมพันธภาพ
ท่ีดีในครัวเรือน 
 

ส านักปลัด 

25 ส่งเสริมการตรวจคัดกรอง
สารสะสมของเคมี ใน
ร่างกายของเกษตรกร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการปูองกัน
สารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชากร 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกัน
สารเคมีสะสมในร่างกาย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



ผ 01 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ / 
คนพิการ 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว 

ผู้สูงอายุ / คนพิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ   
15 หมู่บ้าน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุ / 
คนพิการ 
15 หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/
ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้ ใน
การยังชีพ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

2 อุดหนุนกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โรคเอดส์ 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว 

ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ผู้ปุวยเอดส์ 
จ านวน  15 
หมู่บ้าน 

ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้ใน
การเล้ียงชีพ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา 

18,000 
(อบต.) 

18,000 
(อบต.) 

18,000 
(อบต.) 

ผู้ปุวยเอดส์ 
15 หมู่บ้าน 

ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้ใน
การเล้ียงชีพ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

4 สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว 

ผู้สูงอายุ / คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 15 หมู่บ้าน 

- 100,000 
(อบต.) 

- ผู้สูงอายุ / 
คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์  
15 หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/
ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้การ
เล้ียงชีพ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การเล่นกีฬาทุกหมู่บ้าน 

 
15 หมู่บ้าน 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน 15 หมู่บ้านมี วัสดุ 
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม/
แข่งขันกีฬา 

ส านักปลัด 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้าน 

 
หมู่ 1 

50,000 
(อบต.) 

- - ประชาชน
หมู่ท่ี 1 ทุก
คน 

ประชาชน  มีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ า
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง หมู ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้าน 

 
หมู่ 2 

- 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชน 
หมู่ท่ี 2 ทุกคน 

ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย กลาง       
แจ้งประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

8 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน
บ้านค าพอก หมู่ท่ี 3,4 

เพื่อให้มีลานกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 

หมู่ 3,4 - 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชน 
หมู่ท่ี 3,4 ทุกคน 

เยาวชน/ประชาชน
ท่ัวไปมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

9 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กาย กลางแจ้งริมเข่ือน 
 หมู ่5 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้าน 

 
หมู่ 5 

50,000 
(อบต.) 

- - ประชาชน 
หมู่ท่ี 5 ทุกคน 

ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลาง  
แจ้งประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้งริมเข่ือน  
หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ส าหรับออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ 6 - 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชน 
หมู่ท่ี 6 ทุกคน 

ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย กลาง    
แจ้งประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

11 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้มีลานกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 

หมู่ 7 - 50,000 
(อบต.) 

- ประชาชน 
หมู่ท่ี 7 ทุกคน 

เยาวชน/ประชาชน
ท่ัวไปมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน 
(ฟุตซอล) หมู่ 12  

เพื่อให้มีสนามกีฬาใน
ชุมชนส าหรับออกก าลัง
กาย 

ขนาดกว้าง 
20×40 เมตร 

- 250,000 
(อบต.) 

- ประชาชน 
หมู่ท่ี 12 ทุกคน 

ประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลในการออก
ก าลังกายประจ าหมุ่
บ้านหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย        
กลางแจ้ง หมู ่13 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้าน 

หมู ่13 - - 50,000 
(อบต.) 

ประชาชน
หมู่ท่ี 13 
ทุกคน 

ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ า
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

14 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน            
ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ เยาวชน มีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง  ห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชน/เยาวชน       
15 หมู่บ้าน 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชน/
เยาวชน       
15 หมู่บ้าน 

เยาวชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง / 
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

15 จัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปา
เกมส์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด 

ประชาชน/เยาวชน       
15 หมู่บ้าน 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ประชาชน/
เยาวชน       
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย   ท่ีแข็งแรง/
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

16 จัดการแข่งขันกีฬาช่อจ าปา
เกมส์ 

เพื่อเป็นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ราชการในต าบลท่าจ าปา 

ส่วนราชการในต าบล
ท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง 
ต่อ  1  ปี 

ส่วนราชการในต าบล
ท่าจ าปามีสัมพันธภาพ
ท่ีดี สะดวกในการ
ประสานงาน 

ส านักปลัด 

17 สนับสนุนมหกรรมกีฬาต้าน 
ยาเสพติด อบต.นครพนม
สัมพันธ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและรักการเล่น
กีฬา 

เจ้าหน้าท่ี อบต./
เยาวชน/ประชาชน       
15 หมู่บ้าน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง 
ต่อ  1  ปี 

ส่งเสริมความสามัคคี 
และรักการเล่นกีฬา 

ส านักปลัด 

18 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาญ้อ / 
โส้ สัมพันธ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและรักการเล่น
กีฬา ของชนเผ่าโซ่และ
เผ่าญ้อ 

1 ครั้งต่อ  1  ปี 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เยาวชน/
ประชาชน       
15 หมู่บ้าน 

ส่งเสริมความสามัคคี 
และรักการเล่นกีฬา
ของชนเผ่าโซ่และ
เผ่าญ้อ 

ส านักปลัด 
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ผ 01 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ท่าจ าปาตามโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มเครือข่ายท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและรักการเล่นกีฬา 

โรงเรียน 
 8 แห่ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

1 ครั้งต่อ  1  ปี ส่งเสริมความสามัคคี 
และรักการเล่นกีฬา 

ส านักปลัด 

20 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง 
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นการก่อสร้าง
ซ่อมแซมให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้
ท่ีพึ่ง  ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทย 

ประชาชนยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ไร้ที่พึ่ง 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน  1  
หลัง 
 

ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้
ท่ีพึ่ง มีท่ีอยู่อาศัย 

กองช่าง 

21 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาภายใน
ชุมชนทุกระดับ  

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน  กีฬาภายใน
ชุมชนทุกระดับ 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

15  หมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุน
กีฬาภายในชุมชนทุก
ระดับมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

22 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบลท่า
จ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม 

23 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี 
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

กลุ่มสตรีสตรี 
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 1 ครั้ง 
 ต่อ  1  ปี 

สตรีในต าบลท่าจ าปา
มีศักยภาพมากข้ึน 

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม 

24 พัฒนาสตรีในวันสตรีโลก เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีและสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรีสตรี 
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 1 ครั้ง 
 ต่อ  1  ปี 

สร้างความสามัคคี 
และสร้างความ
เข้มแข็ง 
ของกลุ่มสตรี 

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลท่า
จ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรีสตรี 
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15  หมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม 

26 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนออมเงินวันละ
บาทต าบลท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน เงินวันละ
บาทต าบลท่าจ าปา 

  จ านวน  913  คน 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง 
ต่อ  1  ปี 

 

ส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอายุออมเงิน
วันละบาทต าบลท่า
จ าปา 

ส านักปลัด 

27 อุดหนุนกองทุนสวัสดิ 
การชุมชนในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน
อย่างมีระบบ 

15 หมู่บ้าน 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน 
913 คน 

กองทุน ในต าบลท่า
จ าปา   มีศักยภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

28 ส่งเสริมคนพิการ/ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 
ให้มีอาชีพ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พึ่งให้มีอาชีพ 

คนพิการ/ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ที่พึ่งในต าบลท่า
จ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

คนพิการ/ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อย โอกาสและ
คนไร้ที่พึ่งท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

คนพิการ/ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ ท่ีพึ่งให้มีอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม 

29 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
กองทุนหมู่บ้านในต าบล 
ท่าจ าปา 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน
อย่างมีระบบ 

15 หมู่บ้าน 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน กองทุน ในต าบลท่า
จ าปา   มีศักยภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

30 ฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาการใช้ทักษะชีวิตแก่
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เด็ก    
และเยาวชน 

1  ครั้งต่อ  1  ปี 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เยาวชน 
15 หมู่บ้าน 

สร้างรายได้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 สร้างเครือข่ายในการ
พิทักษ์คุ้มครองดูแลเด็ก
และเยาวชนในระดับ
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการพิทักษ์ 
คุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน 

เยาวชน 15 หมู่บ้าน 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง 
ต่อ  1  ปี 
 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการพิทักษ์คุ้มครองดูแล
เด็กและเยาวชน 

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม 

32 อุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ส านักงานพุทธสมาคม
และสมาคมผู้สุงอายุ
จังหวัดนครพนม 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ส านักงานพุทธสมาคมและ
สมาคมผู้สุงอายุจังหวัด
นครพนม 

สมาคมผู้สุงอายุ
จังหวัดนครพนม 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

15,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง 
ต่อ  1  ปี 

 

จัดต้ังส านักงานพุทธ
สมาคมและสมาคมผู้สุง
อายุจังหวัดนครพนม 

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ อปพร.อ าเภอ 
ท่าอุเทนตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   

เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก  
อปพร. 

จ านวน 104 คน 
 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

1 ครั้งต่อ 1 ปี 
 

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุน ศตส. อ าเภอท่าอุเทน 
โครงการปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เพื่อปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของต าบล 

ศตส. อ าเภอท่าอุเทน 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

1 ครั้งต่อ1 ปี 
 

ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุน การสืบสวนขยายผล
ปราบปรามผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อสืบสวนปราบปราม
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในพื้นท่ี 

ผู้เสพ/ผู้ค้ารายย่อย
ขยายผลน าไปสู่ผู้ค้า
รายใหญ่ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ท าให้สามารถสืบสวน
ปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์  
อปพร.ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อด าเนินงาน/กิจกรรม
ของศูนย์ อปพร. ต าบลท่า
จ าปา 

ศูนย์ อปพร.  
ต าบลท่าจ าปา 

300,000 
(อบต.) 

300,000
(อบต.) 

300,000
(อบต.) 

จ านวน 
104 คน 

ศูนย์ อปพร. ต าบลท่า
จ าปาด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 ฝึกอบรมการปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้วิธี
ปูองกันยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เด็ก/เยาวชน 
15 หมู่บ้าน 

เด็ก/เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 จัดท าประชาคมหมู่บ้าน             
หมู่ท่ี 1 - 15  / ต าบล 
 

เพื่อ รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้เข้าร่วมประชาคม 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชน  
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับการ ตอบสนองท่ี
ตรงตามความต้องการ 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด         
หมู่ 1-15 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักพิษ
ภัยของยาเสพติด 

ประชาชน เยาชนใน
พื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เยาวชน 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชน เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

8 รณรงค์ เฝูาระวัง บ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

เพื่อเฝูาระวังไม่ให้เยาวชน       
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ประชาชน เยาชนใน
พื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ผู้ติดยาเสพติด   
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนไม่ยุ่งกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

9 ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก 
เยาวชนเนื่องจากปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ห่างไกล ยาเสพติด 
 

เด็ก  เยาวชนในต าบล     
ท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เยาวชนที่ติด
ยาเสพติด  
15 หมู่บ้าน 

เด็กเยาวชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

10 จัดต้ังหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อจัดต้ังหมู่บ้าน/ชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 

หมู่บ้าน/ชุมชนใน
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชนห่างไกล        
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

11 สร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/
ชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

หมู่บ้าน/ชุมชนใน
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน มีการสร้างเครือข่าย
หมู่บ้าน/ชุมชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

12 รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เรื่องสาธารณภัยต่างๆ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องสาธารณภัยต่างๆ   
 

ประชาชนในต าบล        
ท่าจ าปา 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้แล้
พร้อมรับมือกับสาธารณ
ภัยท่ีเกิดขึ้น 

ส านักปลัด 

13 อุดหนุนอ าเภอตามโครงการ
ต้ังจุดตรวจเทศกาล
สงกรานต์จุดตรวจใน
เทศกาลปีใหม/่ 

เพื่อเป็นการอุดหนุนอ าเภอ
ตามโครงจัดต้ังจุดตรวจใน
เทศกาลปีใหม/่เทศกาล
สงกรานต์ 

1 ครั้ง   
ต่อ  1  ปี 

 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน อุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการจัดต้ังจุดตรวจ
ในเทศกาลปีใหม/่
เทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ  
อปพร. ต าบลท่าจ าปา 

สมาชิก อปพร. 
ต าบลท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สมาชิก อปพร.
ต าบลท่าจ าปา 

อปพร. ต าบลท่าจ าปา
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

15 จัดต้ังจุดตรวจในเทศกาลปี
ใหม่/เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ปีใหม/่เทศกาล
สงกรานต์ 

2  ครั้งต่อ 1  ปี 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

2  ครั้งต่อ 1  ปี ปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ปีใหม/่
สงกรานต์ 

ส านักปลัด 

16 ส่งเสริม สนับสนุนชุดรักษา
ความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้าน(ชรบ.) 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน            
ชุดรักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน(ชรบ.) 

(ชรบ.) 15 หมู่บ้าน 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้งต่อ 1 ปี ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

17 สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ด่ืม
ไม่ขับ 

เพื่อรณรงค์ให้เด็กเยาวชน
ประชาชน ได้ความรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

  15 หมู่บ้าน 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1 ครั้งต่อ 1 ปี ลดอุบัติเหตุแก่
ประชาชนในต าบลท่า
จ าปา 

ส านักปลัด 

18 ติดต้ังกระจกนูนส าหรับ
ติดต้ังตามแยก หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้การจราจรมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ติดกระจกมุมถนน
ข้างวัด จ านวน 2 
จุด 

- 10,000 
(อบต.) 

- จ านวน 2 จุด ประชาชนมี ความ
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 3 

เพื่อความปลอดภัยของการ
ขับรถในหมู่บ้าน 

จ านวน 3 จุด 20,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 3 จุด ประชาชนมี ความ
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 11 

เพื่อความปลอดภัยของการ
ขับรถในหมู่บ้าน 

จ านวน 3 จุด 20,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 3 จุด ประชาชนมี ความ
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 ช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ
ภัย ภัยธรรมชาติ และ
ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ ใน
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัย ภัยธรรมชาติ 
และผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ 
ในต าบลท่าจ าปา 

15 หมูบ้าน 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
การบรรเทาความ
เดือดร้อนท่ีประสบสา
ธารณภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 

22 จัดหาชุดตรวจปัสสาวะหา
สารเสพติด 

เพื่อท าการตรวจสอบบุคคล
ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะติดสาร
เสพติด 

15 หมูบ้าน 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

ได้ท าการตรวจสอบ
บุคคลท่ีมีความเส่ียงท่ี
จะติดสารเสพติด 

ส านักปลัด 

23 ก่อสร้างท่ีพักสายตรวจสาม
แยกท่าดอกแก้ว 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีสถานท่ี
พักในเวลาเข้าเวรยาม 

หมู่ท่ี 5 300,000 
(อบต.) 

- - เจ้าหน้าท่ีสาย
ตรวจทุกคน 

เจ้าหน้าท่ีมีสถานท่ีพัก
ในเวลาเข้าเวรยาม 

กองช่าง 

24 สนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณะด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าอุเทน 

เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
ท่าอุเทน 

15 หมู่บ้าน 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชากร  15 
หมู่บ้าน 

มีการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นท่ีอ าเภอท่าอุเทน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่ 
2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 ก่อสร้างถนนคสล.         
1 ก่อสร้างถนน คลส. จากบ้าน

นางจินตนา – บ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายปิยภัทร – ริมเข่ือ  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

212,500 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายชาตรี – ริมเข่ือน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคสล. สายไปปุา
ช้า หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 215  เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

273,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายชาตรี มวยลี – บ้านนาย
เสนอ โค่ยอินทร์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
 

6 ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน
นายอทิศทันย์ กันทะจันทร์ – 
บ้านนายไกรรบ  ซองทอง 
 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร   
ยาว 190 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายปุาช้าหมู่
ท่ี 4  ไปปุาช้าบ้านท่าจ าปา 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร    
ยาว 40 เมตร  

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

8 ก่อสร้างลาน คสล. ท าปุ๋ยชีวภาพ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้พื้นท่ีท ากิจกรรม
กว้างขึ้น 

กว้าง 20  เมตร  
 ยาว 20 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย มีพื้นท่ีท ากิจกรรมกว้าง
ขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง
นันทกา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

120,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. จากวัดท่า
ดอกแก้วใต้ – บ้านนางส าลี 
 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
 ยาว 50 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
มานิตย์ – บ้านนายทวี  พรหมจร  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- 120,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าดอก
แก้ว – ถนน 212 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร   
ยาว 130  เมตร 

357,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายริมห้วยขี้
หมู ทิศตะวันตก หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4  เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนน คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคสล. ปากทาง 
– บ้านนายดอนหมู่ท่ี 9 

พื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 3 เมตร    
ยาว 45 เมตร 

67,500 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาย
ดึก ชมพูพระ – บ้านนาย
สดใส หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 3 เมตร   
 ยาว 45 เมตร 

67,500 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง
วัด – บ่อน้ าต้ืน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร   
ยาว 182  เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

280,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคสล.สายท่า
แต้ หมู่ท่ี 11 – แก้วปัดโปุง  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  5  เมตร   
ยาว 250  เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคสล. สายจาก
หมู่บ้าน – แม่น้ าสงคราม 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. สายนา
ดอกไม้ –ปุาดงกระแสน 
 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายอุ่น หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 400  เมตร 

200,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – 
บ้านนายหิดหมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  3   เมตร   
ยาว  50  เมตร  

- 78,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนายมาน – หน้า
บ้านนายแอ่ง ชมพูพระ 
 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4  เมตร  
 ยาว  40  เมตร 

- 83,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้าน
นายส าราญ – ปุาช้า  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง   4  เมตร  
  ยาว 1,000  เมตร 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

400,000
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
บ้านดอนแดงน้อย – ศาลปูุ
ตา หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
ยาว  500  เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน-บ้านนายเติมศักดิ์ 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
ยาว  400  เมตร 

200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
ยาว  500  เมตร 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

400,000
(อบต.) 

ถนน 15 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน         

28 ถมท่ีปรับภูมิทัศน์หนองดาล
เต็มเนื้อที่ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีพื้นท่ีท ากิจกรรม
กว้างขึ้น 

หมู่ท่ี 4 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

- 1 แห่ง มีพื้นท่ีเรียบและมีพื้นท่ี
ท ากิจกรรมกว้างขึ้น 

กองช่าง 

29 ถมดินหนองพันกองปรับ
พื้นท่ีหมู่ท่ี 7 

เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กว้าง 50 เมตร  
ยาว 85 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - 1 แห่ง มีพื้นท่ีเรียบก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 ก่อสร้างถนนลูกรัง         
30 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก

คลองส่งน้ า – นานายเด่น
ชัย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4  เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- 80,000
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนลูกรังสายถนน 
3023- ถนนสาย 224 ถึง
รีสอร์ทไทญ้อ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4  เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังสายค า
เตย – ปุาช้าใหญ่ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
 ยาว 400 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนา
นายเร็ต วะโลลม – นานาง
สุ  พะมี หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ดอนแดง – นานายพรม  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

150,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาย
ชาญ –  นานายวิชิต  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 3 เมตร  
 ยาว 300 เมตร 

100,000
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนา
นายประยูร หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 3 เมตร   
ยาว 500 เมตร 

150,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย คมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองค ามน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 800 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนลูกรังสายปุาช้า – 
บ้านท่าแต้น้อย 
 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร   
ยาว 300 เมตร 

- 60,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายกลาง
หมู่บ้าน – แม่น้ าสงคราม  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร  
 ยาว 500 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนลูกรังไปดอนปูุตา หมู่
ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  5  เมตร   
ยาว 250  เมตร 

57,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนลูกรังสายริมแม่น้ า
สงคราม หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  6  เมตร        
ยาว  500   เมตร 

- 80,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนลูกรังสายค าพอก –นา
ดอกไม้ หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

200,000
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนาย
รัศมี – ห้วยภูแวง หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  6 เมตร  
ยาว 360  เมตร 

76,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียน
บ้านนาดอกไม้ –  
นานายสุ่ม หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร  
ยาว 800  เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2. 49 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนายหนูเพียง 
– นานายแสวง  ปูุห้วยพระ หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร   
ยาว  600 เมตร 

130,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายกุ –นา
นายคาน ด่านหา หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร   
ยาว  700 เมตร 

150,000
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในต าบลท่าจ าปา เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

หมู่ 1 - 15 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

- ถนน 15 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง         

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลอง
ห้วยภูแวง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 400 เมตร 

80,000
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปนาขมิ้น 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การคมนาม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 800 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากสวนนาง
อ๊อด  สอนซ้าย – ปุาสงวนหมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
สวนนายสุขี จันทร์นันต์ –สวนยาง พตท. 
แวว โพธิบุตร หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง   3 เมตร  
 ยาว 2,500 
เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจาก
สวนนายเสมอ มวยลี – สวนนางล าไย 
จันทร์นันต์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3 เมตร  
 ยาว 1,500 
เมตร 

- 150,000
(อบต.) 

 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

53 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากสวนนายจันที  ลือ
พอก – ห้วยถ้ า หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3  เมตร  
ยาว  500 เมตร 

80,000
(อบต.) 

 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนานาย
แดง ตักโพธ์  - นานายสงวน 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
 ยาว 590 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- 100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จาก สวนนายรัศมี ดอยมา – 
นายรัศมี จันทร์นันต์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3  เมตร  
ยาว  500 เมตร 

60,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสวนนายราชัน  รุยแก้ว – 
สวนนายบัญชา  สุขวิพัฒน์ 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3  เมตร   
ยาว 250  เมตร 

65,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

57 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – นา
นายแดง  ตักโพธิ์  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากจากสวนนายช่ืน หนัน
ค า  - นานายสาคร  ซองทอง 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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ผ 01 

 

 

 
2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังข้างสวนนายสมบัติ    
ตักโพธิ์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายริมเข่ือนแม่น้ าโขง 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร    
ยาว 800 เมตร  

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองแสง – นา
นายทวี  บุญศรี  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
  ยาว 600 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายสวนนายสุรัน –
นานายไสว ค าลี หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4  เมตร   
ยาว 60 เมตร 

30,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

62 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังนานายสงกา หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

90,000
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังถนนสาย 2032 – 
นานายเอกนรินทร์  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

- 85,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายห้วยเซือม – 
 บ่อแก  หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 1,500 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจาก ถนน 3023 – นา
นายสุรัน  คงเหลา หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจาก ถนน 3023 – บ่อ
แก หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 500 เมตร 

100,000
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

67 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายค าเตย – ห้วยเบา  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

70,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

68 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสระโนนสาวอ้า – นานาง
บัวพา หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

70,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

69 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโพนหาด – ห้วยหวาย
หลึม  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 2,500 เมตร 

- 250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายค าเตย – นานางอ่ า  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

71 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านดง – หนองบัว  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร  
ยาว  2,000 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 6 เมตร   
ยาว 800 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

73 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหน้ารพสต.บ้าน
ดอนแดง – ห้วยทราย  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 6 เมตร   
ยาว 600 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางแยกสายดอนแดง 
– ห้วยทราย หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ยาว  4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

75 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนากระแต้ – 
 ค าเตยน้อย หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนากระแต้ –  
บ้านดง หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 3,100 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

300,000 
 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

77 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านดอนแดง – 
ดอนดู่ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 6 เมตร   
ยาว 2,500 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนานายพนม –  
นานายจีน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนามสะดวก กว้าง 4 เมตร   
ยาว 500 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนานายพนม – 
 นานายสุวิทย์ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนามสะดวก กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 700 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

80 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านดอนแดง – 
ห้วยปลาฝา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนามสะดวก กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 1,300 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนานายสิงห์ 
 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว  850 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

82 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากถนน 2032 
– นานายนิคม  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนากอแค หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายค าเตย – นาโซ่ 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายฮ่องตาด หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 80,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยหวายหลึมหมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 55,000 
(อบต.) 

- ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

87 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายข้างวัดศรีสว่าง – 
ชลประทาน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

88 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานายไล หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

89 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายท่าแต้ –  
หนองค ามน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

90 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากสวนยางนายบุญมา – 
สวนนายสมพร วิจันทร์ 
 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายข้างวัดทุ่งสว่าง – บ้านภู
กระแต หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 

80,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

92 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายแยกจากถนนสายบ้านดง 
– ห้วยหวายหลึม หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

93 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยกจากถนนสาย
ข้างวัดทุ่งสว่าง – นานาย
แดง หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500  เมตร 

80,000
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

94 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนานายบุญเพ็ง  
ขาวอ่อน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร 
ยาว  350  เมตร 

50,000 
(อบต.) 

- - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

95 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านปุุงแก –  
ค าเตย หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

96 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองบัวจากนา
นายล้ัว  ด่านหา –  
นานายกุ หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

97 ซ่อมสร้างถนนคสล.ทางเข้า
วัดจอม แจ้งหมู่ท่ี 1 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากทางลาดยางสาย 
2045 – นานายโลมา  
 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กว้าง  4 เมตร  
 ยาว 1,000  เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานายสุทธิพงษ์ – นา
นางทัศนีย์ หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร   
ยาว 1,000  เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากหน้าบ้านนายเชิด
ตระกูล – นานายสะอาด หมู่
ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง  4  เมตร  
 ยาว 1,000 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากสวนยางนายพุทธา – 
ถนนลาดยางหลัก 5 หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

102 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากบ้านดอนแดงน้อย – ถนน 
2032 หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 4,000 เมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ถนน 1 สาย การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 ก่อสร้างรางระบายน้ า         
103 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
เพื่อให้การระบายน้ าได้
ดีไม่ท่วมขัง 

ยาว 100 เมตร  
กว้าง 40 ซม. 
 ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 100 
เมตร  

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

104 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การระบายน้ าได้
ดีไม่ท่วมขัง 

ยาว 100 เมตร  
กว้าง 40 ซม. 
 ลึก 50 ซม. 

- 100,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 100 
เมตร 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

105 ก่อสร้างท่อระบายน้ าจาก
หมู่บ้าน ลงแม่น้ าโขง 
 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 50 เมตร  
กว้าง 40 ซม. 
ลึก 50 ซม. 

- 500,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 50 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

106 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายเลิศ  มาธาตุ 
– บ้านนายปรีชา สุวรรณ
มาโจ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 80 เมตร ลึก 50 
เมตร กว้าง 40 ซม. 

- 500,000 
(อบต.) 

500,000 รางระบายน้ า
ยาว 80 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

107 ก่อสร้างรางระบายน้ าสาย
บ้านนายค าไหว  - ถนน
สายพัฒนา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี 
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 70 เมตร  
กว้าง 40 ซม.  
ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

รางระบายน้ า
ยาว 70 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

108 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หน้าบ้านนาอดุลย์ 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี 
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร  
กว้าง 40 ซม.  
ลึก 50 ซม. 

- 200,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

109 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี 
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร 
 กว้าง 40 ซม.  
ลึก 50 ซม. 

- 200,000
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

110 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี 
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 300 เมตร 
 กว้าง 40 ซม. 
 ลึก 50 ซม. 

300,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 300 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

111 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี 
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร  
กว้าง 40 ซม. ลึก 50 
ซม. 

- 200,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

112 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยบ้านนางวาน  
จันทร์อบ 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

- 200,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  
 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

115 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

116 ก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายเซียง ยาง
เบือก – บ้านนายสัญญา  
ด่านหา หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

117 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

- - 200,000 
(อบต.) 

รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

118 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

500,000
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

129 ซ่อมแซมรางระบายน้ า
ภายใน หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

- 200,000 
(อบต.) 

- รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร  

 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

120 ซ่อมแซมรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
ภายในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้การระบายน้ าได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ยาว 200 เมตร กว้าง 
40 ซม. ลึก 50 ซม. 

200,000 
(อบต.) 

- - รางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร 
  

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มแหล่งน้ า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ปรับปรุงบ่อน้ าต้ืน 
 หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้การเกษตรกรใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 1 บ่อ 30,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 บ่อ การเกษตรกรในพื้นท่ี
ได้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดบ่อน้ าต้ืนภายใน
หมู่บ้าน 2 บ่อ หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ลึก 15 เมตร   40,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 2 บ่อ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ขุดบ่อน้ าต้ืนภายใน
หมู่บ้านภายในต าบลท่า
จ าปา 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคทุกหมู่บ้านภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

ลึก 15 เมตร   
จ านวน 15 บ่อ 

100,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 15 บ่อ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอทุกหมู่บ้าน
ภายในต าบลท่าจ าปา 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า         

1 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างริม
เข่ือน หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1 50,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนายกาญจน์ – ปุา
ชุมชนหางดอนยาว หมู่ท่ี 2 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

ยาว 1,000 
เมตร 

- 30,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
บ้านนายเริง – ปุาช้า  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

ยาว 1,000 
เมตร 

- - 300,000
(อบต.) 

จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
ซอยหน้าวัด หมู่ท่ี 3 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

4 จุด - 40,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ทางเข้าหมู่บ้าน และภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 4 - 40,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างริมทาง
ซอยข้างบ้านนาย อดุลย์ ละ
ดอกท่า – ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 5 50,000
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างริม
ทางซอยหลังวัดท่าดอก
แก้ว หมู่ท่ี 5 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 5 - 50,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีควา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
ริมทางภายในหมู่บ้านหมู่
ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 5 40,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างริม
เข่ือนแม่น้ าโขง หมู่ท่ี 6 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 6 - 50,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 6 50,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
จากหน้าบ้านนางหวาน – 
ค าเตยน้อย หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

ยาว 250  เมตร - 85,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
ริมทางภายในหมู่บ้าน    
หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 7 - 50,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนายกัน – บ้านนายวี
ระศักดิ์หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

ยาว 150  เมตร 48,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านนายสี – 
นายไม นามใต้ หมู่ท่ี 8 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

ยาว 200 เมตร - 80,000
(อบต.) 

 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 9 50,000    
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีควา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
บ้านนายเอก – ดอนปูุตา  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี10  - 50,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
บ้านนางไว หมู่ท่ี 10 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี10 50,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
ข้างโรงเรียนบ้านดอนต้ิว 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 - 30,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

19 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
ดอนต้ิว – ดอนดู่ หมู่ท่ี 
10 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 - 40,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

20 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างริม
ทางตามจุดทางโค้ง  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

จ านวน 4 จุด - 40,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีควา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 12 48,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สายปุุงแก – บ้านดง  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 13 - 30,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
จากหน้าบ้านนางฤทธิ์รงค์ 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 14 40,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ภายในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่ต าบล
ท่าจ าปา 

หมู่ท่ี 1 - 15 - 30,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

กองช่าง 

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
สู่สวนเกษตร 

        

25 ขยายเขตไฟฟูาสู่สวน
เกษตร หมู่ท่ี 1 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1 - 300,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
พื้นท่ีการเกษตร 

กองช่าง 

26 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า สู่
พื้นท่ีการเกษตร สายถนน
คึกฤทธิ์ – ถนนสายดอน
แดง  หมู่ท่ี 4 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 4 200,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
พื้นท่ีการเกษตร 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

27 ขยายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 6 - 100,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

28 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายดอน
แดง – ห้วยพระ หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 400 เมตร - 100,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

29 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายดอน
แดง – ค าเตย หมู่ท่ี 8 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 300  เมตร 200,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

30 ขยายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ี
การเกษตรสายบ้านนายเสน่ห์  
– ปุาช้าเก่า หมู่ท่ี 9 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 1,000 เมตร  - 35,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ี
การเกษตรสายวัดปุาแสงจันทร์ 
– นานายเรือง หมู่ท่ี 9 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 1,000 เมตร - - 350,000 
(อบต.) 

จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

32 ขายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ีการเกษตร
ห้วยพระ – นาขม้ิน หมู่ท่ี 9 
  

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 1,000 เมตร - 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

33 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายดอน
ต้ิว – ฮ่องตาด หมู่ท่ี 10 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 10 200,000
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.3   แนวทางการพัฒนา  ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

34 ขยายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ี
เกษตรจากบ้านนาดอกไม้ 
– ปุาดงกระสน หมู่ท่ี 12 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

ยาว 2,000 เมตร 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
พื้นท่ีการเกษตร 

กองช่าง 

35 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านดอนแดงน้อย – ห้วย
ปลาฝา หมู่ท่ี 15 
 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 15 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

- จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
พื้นท่ีการเกษตร 

กองช่าง 

36 ขยายเขตไฟฟูาสู่พื้นท่ี
เกษตรภายในต าบลท่า
จ าปา 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายในพื้นท่ี
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1 – 15 - 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน 15 สาย ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึงภายใน
พื้นท่ีการเกษตร 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.4   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ขยาย / ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  จัดหาน้ าด่ืม  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดหาเครื่องกรองน้ าด่ืม  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาดไว้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ท่ี 10 20,000 
(อบต.) 

- -  1 เครื่อง ประชาชนมีชนน้ า
สะอาดใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

2 จัดหาเครื่องกรองน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาดไว้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ท่ี 13 20,000 
(อบต.) 

- - 1 เครื่อง ประชาชนมีชนน้ า
สะอาดใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคได้เพียงพอ 

ส านักปลัด 

3 จัดหาเครื่องกรองน้ า
ภายในหมู่บ้านภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้มีน้ าใช้ท่ีสะอาดไว้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ท่ี 1 – 15 300,000 
(อบต.) 

- - 15  เครื่อง ประชาชนมีชนน้ า
สะอาดใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู ่
2.5   แนวทางการพัฒนา  น าบริการไปสู่ชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 ก่อสร้าง ที่อ่านหนังสือพิมพ์  
ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลา
ป่าช้า ศาลาที่พักริมทาง 

        

1 ปรับปรุงภูมิทัศห้วยปลาฝา 
(ศาลา,ห้องน้ า)   หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีสถานท่ีพักผ่อน
และกิจกรรมต่างๆ 

หมู่ท่ี 5 - 50,000 
(อบต.) 

- ห้องน้ า 1 ห้อง 
ศาลา 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างเมรุเผาศพ บริเวณ 
วัดศิริธรรมมาราม หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีเมรุเผาศพ หมู่ท่ี 6 - 300,000 
(อบต.) 

- เมรุเผาศพ 
 1 หลัง 

มีเมรุเผาศพ กองช่าง 

3 จัดหาเครื่องขยายเสียง หอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

หมู่ท่ี 8 50,000 
(อบต.) 

- - หอกระจายข่าว
1 เครื่อง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงต่อเติมโบสถ์วัดสว่าง
อารมณ์ หมู่ท่ี 8 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
โบสถ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ท่ี 8 100,000 
(อบต.) 

- - โบสถ์ 1 หลัง ประชาขนหมู่ 8 มี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณในปุา
ช้า หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้มีห้องน้ าใช้ในปุา
ช้า 

หมู่ท่ี 11 - 50,000 
    (อบต.) 

- ห้องน้ า 1 ห้อง 
 

ประชาชนมีห้องน้ าใน
ปุาช้าไว้ใช้ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างเมรุเผาศพ  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้มีเมรุเผาศพ หมู่ท่ี 11 - 50,000 
(อบต.) 

- เมรุเผาศพ 
1 หลัง 

มีเมรุเผาศพ กองช่าง 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมหอเครื่อง
เสียงกระจายข่าวของบ้านนา
ดอกไม้ หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนรับขา่วสาร
อย่างทัว่ถึง 

หมู่ท่ี 12 50,000 
(อบต.) 

- - เค่ืองเสียงหอ
กระจายข่าว 

   1 ชุด 

ประชาชนได้รับขา่วสาร
อย่างทัว่ถึง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน  ท่ียากจน  ด้อย
โอกาส 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา  
ให้กับนักเรียน ท่ีขาด
แคลน ด้อยโอกาส 

โรงเรียนในต าบล      
ท่าจ าปาทุก
โรงเรียน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 9 แห่ง 

นักเรียนมีทุนใน
การ ศึกษา ต่อไป และ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การเรียนการสอน 

เพื่อให้มีคอมฯใช้ในการ
เรียนการสอนเพียงพอ  

นักเรียน/เด็กใน
เขตต าบลท่า
จ าปา 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 9 แห่ง 

มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอส าหรับ
นักเรียน/เด็ก 

ส านักปลัด 

3 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
มอบ ในวันเด็ก 

เพื่อให้นักเรียน /เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 

โรงเรียน 8 แห่ง    
ศูนย์ฯ  8  แห่ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 16 แห่ง 

นักเรียน /เด็ก ได้รับ
วัสดุ การเรียนการ
สอน 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง 

นักเรียนในเขต
ต าบลท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 8 แห่ง 

นักเรียนมีความ
สามัคคี ในหมู่คณะ 

ส านักปลัด 

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความส าคัญแก่เด็ก
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

นักเรียนในเขต
ต าบลท่าจ าปา 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 16 แห่ง 

เด็กได้เข้าร่วกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

ส านักปลัด 

6 สนับสนุนตามโครงการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการอุดหนุน
โรงเรียนในพื้นท่ีตาม
โครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง 

นักเรียนในเขต
ต าบลท่าจ าปา 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 9 แห่ง 

เป็นการอุดหนุน
โรงเรีย น ในพื้นท่ี 
ตามโครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ส่งเสริมให้มีห้องสมุดชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการ
อ่านให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนทุกคน 
 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 แห่ง  
     ต่อ  1  ปี 

ประชาชนมีห้องสมุด
ชุมชน        และ
หนังสืออ่านทั่วถึง 

ส านักปลัด 

8 จัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล          
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประชาชนมีช่องทางใน
การส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในต าบล     
ท่าจ าปา 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชน 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีความรู้
ในการส่ือสารเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

9 ส่งเสริม  สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ใน 
ความรับผิดชอบ 

นักเรียนจ านวน
291 คน 

 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

8 แห่ง ส่งเสริม สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

10 ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 

8 แห่ง 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

จ านวน 8 แห่ง มีอาคารเรียนท่ี
เพียงพอ 
ต่อจ านวนเด็ก 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าจ าปา หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 

1 แห่ง 100,000 
(อบต.) 

- - จ านวน 1 แห่ง มีอาคารเรียนท่ี
เพียงพอ 
ต่อจ านวนเด็ก 

กองช่าง 

12 จัดซื้อวัสดุส่ือการเรียนการสอน 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุส่ือการ
เรียน การสอนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

8 แห่ง 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

จ านวน 8 แห่ง นักเรียนมีวัสดุส่ือการ
เรียน 
การสอนอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 

13 จ้างนักเรียน นักศึกษาปฎิบัติ 
งานในช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุด 

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 

นักศึกษาปฎิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

นักเรียนในเขต
ต าบลท่าจ าปา 

นักเรียนมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน
และวันหยุด 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน
หมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้เด็กได้มีสนามเด็ก
เล่น 
 

หมู่ท่ี 5 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 5 เด็กมีสนามเด็กเล่น
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 พัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

นักเรียนในต าบล 
ท่าจ าปา 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน 1 แห่ง นักเรียนในต าบลท่า
จ าปา มีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

16 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนให้
นักเรียนออกก าลังกายใน
ต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมการออกก าลัง
กาย 

นักเรียนในต าบล 
ท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน 9 แห่ง นักเรียนมีกิจกรรม
ร่วมกันภายในต าบล 
 

ส านักปลัด 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน                       
– ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กใน
ความรับผิดชอบ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 

8 แห่ง 
 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน 9 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กมีภูมิ
ทัศน์ภายใน – 
ภายนอกท่ีสวยงาม 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(ศพด.บ้านค าพอก,ศพด.บ้าน
ดอนแดง) 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีอยู่ในความ 
ผิดชอบ 

2 แห่ง 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
รั้วรอบ และสร้าง
ความปลอดภัย    
ให้กับเด็ก 

กองช่าง 

19 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ 

เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับ ผิด
ชอบได้รับการสนับสนุน
ค่าสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ 

8 แห่ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน 8 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบ
ได้รับการสนับสนุน
ค่าสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพระ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

6 แห่ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

นักเรียน 
จ านวน 40 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
รอบ และสร้างความ
ปลอดภัย    ให้กับเด็ก 

กองช่าง 

21 โครงการจัดสร้างห้องสมุด
ประชาชน เฉลิมราชกุมารี 
จังหวัดนคพนม 

เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่
เด็กและเยาวชนคนไทย 

1 แห่ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนเด็ก
และเยาวชนคน
ไทย 

มีห้องสมุดเพื่อสร้าง
สร้างการเรียนตลอด
ชีวิตให้แก่เด็กเยาวชน
คนไทย 

ส านักปลัด 

22 ก่อสร้าง คสล. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนแดง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ 

1 แห่ง 250,000 
(อบต.) 

- - นักเรียน 
จ านวน 31 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
คสล. อเนกประสงค์ 

กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้
บริโภคอาหารครบ 5  
หมู่  

โรงเรียน /  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,800,000 
(อบต.) 

3,800,000 
(อบต.) 

3,800,000 
(อบต.) 

จ านวน  
18 แห่ง 

นักเรียนได้บริโภค
อาหารครบ 5  
หมู ่

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้ด่ืม
(นม)เพิ่มข้ึน 

โรงเรียน /  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,500,000
(อบต.) 

2,500,000
(อบต.) 

2,500,000
(อบต.) 

จ านวน  
18 แห่ง 

นักเรียนมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน – อาหารเสริมนม
เพิ่มเติม 

เพื่อให้นักเรียนได้
บริโภคอาหารครบ  
5  หมู่ 

โรงเรียน /  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 
    (อบต.) 

50,000 
    (อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวน  
18 แห่ง 

นักเรียนมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง 

ส านักปลัด 

4 จัดหาน้ าด่ืมสะอาดให้โรงเรียน/
ศพด.ในพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
น้ าท่ีสะอาดด่ืม 

โรงเรียน /  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 
    (อบต.) 

100,000 
   (อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน  
19 แห่ง 

นักเรียนได้ด่ืมน้ า
สะอาดถกู
สุขลักษณะ 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. 3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่า
จ าปา 

เพื่อให้สภาวัฒนธรรม
ต าบลได้ จัดกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับสภาวัฒนธรรม
ต าบล 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

ประชาขน 
 15 หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
จ าปาสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนการจัดท าเรือไฟ  
(อ าเภอท่าอุเทน) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
นครพนม 

อุดหนุนการจัดท า  
เรือไฟให้อ าเภอ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชน
อ าเภอท่าอุเทน 

นักท่องเท่ียวจ านวน
มากเข้ามา เท่ียวใน
จังหวัดนครพนม 

ส านักปลัด 

3 วันผู้สูงอายุ /วันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นให้
สืบต่อไป 

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้น
ไปเข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป  15
หมู่บ้าน 

ได้อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น  ให้สืบต่อถึงรุ่น
ลูก – หลาน 

ส านักปลัด 

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
วัฒนธรรม     ไทโส้ หมู่ 14 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ศึกษาประเพณีไทโส้ 

หมู่ 14 - 
 

100,000 
(อบต.) 

- หมู่ 14 มีสถานท่ีส าหรับศึกษา
ประวัติและความ
เป็นมาของไทโส้ 

กองช่าง 

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ าเภอท่าอุเทน 

เพื่อเป็นการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอท่าอุ
เทน 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1  ครั้ง  ต่อ  1  
ปี 

การอุดหนุนสภา
วัฒนธรรม  อ าเภอท่าอุ
เทน 

ส านักปลัด 

6 ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา- 
ออกพรรษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา-      
ออกพรรษา 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1  ครั้ง  ต่อ  1  
ปี 

ได้รับ การส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา-
ออกพรรษา 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. 3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ประเพณีแห่รูปเหมือนหลวงปูุ
สนธิ์  หลวงปูุแก้ว  หลวงปูุอุ
ทา หมู่ 1,2,3,4,5,6 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนงานประเพณี 

ประชาชนหมู่ท่ี
1,2,3,4,5,6 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

8 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในต าบล
ท่าจ าปา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนประเพณี
ท้องถิ่นต าบลท่าจ าปา 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

9 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีไทโส้  
หมู่ 7,8,9,14,15 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่
7,8,9,14,15 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

10 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี 
บุญเดือน 3 หมู่ 3,4 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ 3,4 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

11 สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว 
35 ฝีพาย หมู่ 5,6 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

12 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น              
(แห่หลวงปูุแดง) หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ 8 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

13 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี 
เหยา หมู่ 7,8,15  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ 
7,8,15 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

14 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี 
เล้ียงปูุตา หมู่ 14 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ 14 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. 3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี 
ทอดต้น หมู่ 10,11,13 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ 
10,11,13 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

16 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี 
ลอยกระทงหมู่ 11 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชน 
หมู่ 11 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

17 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญ 
เดือน 4  หมู่ 14 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชน 
หมู่ 14 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

18 ส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ 
พระเวชสัญดร 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

 15 หมู่บ้าน 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

19 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี
ญ้อ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน     
งานประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ท่ี 10 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

1 ครั้ง  ต่อ  1  ปี 
 

ได้สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.1   แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 รณรงค์ อบรมการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต. 

ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนอนุรักษ์พันธ์
ไม้ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 ปลูกต้นไม้ริมทาง /
สวนสาธารณะ 

เพื่อสร้างความสมดุล         
ให้ธรรมชาติ 

จ านวนต้นไม้
เพิ่มข้ึน  จ านวน  
1,000  ต้น 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน  
1,000  ต้น 

จ านวนต้นไม้เพิ่มข้ึน   
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
 ฝนตกต้องตามฤดูกาล 

ส านักปลัด 

3 ท าแนวกันไฟรอบปุาชุมชน
หางดอนยาว หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุา
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและปูองกัน
การบุกรุกปุา 

ขนาดกว้าง  4  
เมตรยาว  4,000 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

 - ยาว  4,000 
เมตร 

ปูองกันไฟไหม้ปุาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและไม่มี
การบุกรุกปุา 

กองช่าง 

4 ปลูกปุาในพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 4 

เพื่อสร้างความสมดุล         
ให้ธรรมชาติ 

จ านวนต้นไม้
เพิ่มข้ึน  จ านวน  
1,000  ต้น 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน  
1,000  ต้น 

จ านวนต้นไม้เพิ่มข้ึน 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล 

ส านักปลัด 

5 ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นท่ี
สาธารณะ หมู่ท่ี 4 
 

เพื่อสร้างความสมดุล         
ให้ธรรมชาติและอนุรักษ์
สมุนไพรให้คงอยู่ 

จ านวนต้นไม้
เพิ่มข้ึน  จ านวน  
1,000  ต้น 

- 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จ านวน  
1,000  ต้น 

จ านวนต้นไม้เพิ่มข้ึน  
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ฝน
ตกต้องตามฤดูกาลและ
พืชสมุนไพรคงอยู่ 

ส านักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.1   แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ท าแนวกันไฟที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 8 

เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุาและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมและปูองกัน 
การบุกรุกปุา 

ยาว 5,000 
เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

- ยาว 5,000 
เมตร 

ปูองกันไฟไหม้ปุา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาติและส่ิงวดล้อม   
แและปูองกันการบุกรุกปุา 

กองช่าง 

7 โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์
รักษ์พื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1 ครั้ง 
 ต่อ 1 ปี 

10,000 
(อบต.) 

- - ประชาชน  
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนไม่ตัดไม้ท าลาย
ปุาและปลูกปุาเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

8 ท าแนวกันไฟรอบปุาช้าหมู่ท่ี5  เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และ
ปูองกันการบุกรุกปุา 

ยาว 1,000  
เมตร กว้าง 4 
เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

- หมู่ท่ี5 ปูองกันไฟไหม้ปุา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาติและส่ิงวดล้อม   
แและปูองกันการบุกรุกปุา 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างแนวกันไฟรอบปุาช้า  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุาและ
อนุรักษ์ ทรัพยากร                 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม           
และปูองกันการบุกรุกปุา 

หมู่ท่ี 11 - 30,000 
(อบต. 

- หมู่ท่ี 11 ปูองกันไฟไหม้ปุา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาติและส่ิงวดล้อม   
แและปูองกันการบุกรุกปุา 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซมแนวกันไฟ 
ปุาชุมชนดงกระแสน หมู่ท่ี 12 

เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุาและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และส่ิงแวดล้อม และ
ปูองกันการบุกรุกปุา 

หมูท่ี่ 12 - 30,000 
(อบต. 

- หมูท่ี่ 12 ปูองกันไฟไหม้ปุา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาติและส่ิงวดล้อม   
แและปูองกันการบุกรุกปุา 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.1   แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ก่อสร้างแนวกันไฟรอบดอนปูุ
ตา หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อปูองกันไฟไหม้ปุา
และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และส่ิงแวดล้อม และ
ปูองกันการบุกรุกปุา 

ยาว 1,000  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

- หมู่ท่ี 14 ปูองกันไฟไหม้ปุา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ธรรมชาติและส่ิงวด
ล้อม แและปูองกันการ
บุกรุกปุา 

กองช่าง 

12 สนับสนุนเฝูาระวังปุาชุมชน 
ดงกระแสน              

เพื่ออนุรักษ์ปุาดงกระ
แสนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

หมู่ท่ี 12 - 30,000 
(อบต.) 

- หมู่ท่ี 12 ปุาไม้ไม่ถูกท าลายและ
ไม่มีการบุกลุกปุา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

13 ส ารวจ/ตรวจสอบแนวเขต  
พื้นท่ีสาธารณะในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้ ท่ีสาธารณะมี
แนวเขตท่ีชัดเจน 

15  หมู่บ้าน 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

15  หมู่บ้าน ท่ีสาธารณะมีแนวเขต 
ท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 

14 แบ่งเขตปกครองหมู่บ้าน 
ให้ชัดเจนหมู่ 5,6 

เพื่อให้หมู่ 5 ,6 มีแนว
เขตปกครองท่ีชัดเจน 

หมู่ท่ี 5,6 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 5,6 หมู่ 5 ,6 มีแนวเขต
ปกครองท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 

15 รังวัดเขตพื้นท่ีสาธารณะห้วย
ทราย /ดอนปูุตา /ปุาช้า       
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ ท่ีสาธารณะมี
แนวเขตท่ีชัดเจน 

หมู่ท่ี  8 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี  8 ท่ีสาธารณะมีแนวเขต 
ท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 

16 ส ารวจพื้นท่ีสาธารณะห้วยบ่อ/
ห้วยหลง  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ ท่ีสาธารณะมี
แนวเขตท่ีชัดเจน 

หมู่ท่ี 9 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 9 ท่ีสาธารณะมีแนวเขต 
ท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 

17 ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ 9, 11 

เพื่อให้ ท่ีสาธารณะมี
แนวเขตท่ีชัดเจน 
 

หมู่ 9 ,11 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ 9 ,11 ท่ีสาธารณะมีแนวเขต 
ท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.1   แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 แบ่งเขตปกครองหมู่บ้านนา
ดอกไม้    หมู่ 12 

เพื่อใหห้มู่ 12 มีแนวเขต
ปกครองท่ีชัดเจน 

หมู่ 12 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ 12 หมู่ 12 มีแนวเขต
ปกครองท่ีชัดเจน 

ส านักปลัด 

19 รังวัดออก นสล.ท่ีสาธารณะ
เพิ่มเติมในต าบลท่าจ าปาใน
แปลงท่ีไม่มี เอกสาร นสล. 
 

เพื่อให้ พื้นท่ีสาธารณะ            
ในต าบลท่าจ าปามี
เอกสาร นสล. 

15  หมู่บ้าน 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

15  
หมู่บ้าน 

พื้นท่ีสาธารณะใน
ต าบลท่าจ าปามี
เอกสาร นสล.  

ส านักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.2   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่ีท้ิงขยะ/ก าจัดขยะ 
ในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้มีสถานท่ีท้ิงขยะ      
ท่ีเหมาะสม 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน 1 
แห่ง 

พื้นท่ีในหมู่บ้าน
สะอาด   

กองช่าง 

2 จัดระบบการก าจัดขยะภายใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลท่า
จ าปา 

เพื่อให้มีท่ีท้ิงขยะให้เป็น
ระเบียบ 

15 หมู่บ้าน 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีการ
ก าจัดขยะอย่างเป็น
ระบบ   

ส านักปลัด 

3 จัดหาถังขยะให้ทุกหมู่บ้าน            
ในต าบลท่าจ าปา หมู่ท่ี 1 -  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้มี การก าจัดขยะ
ทุกหมู่บ้าน 

จัดซื้อถังขยะให้
เพียงพอทุกหมู่บ้าน  

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีถังขยะ
ใช้อย่างเพียงพอทุก
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

4 จัดหาเคมีภัณฑ์ส าหรับก าจัด
และฝังกลบขยะมูลฝอย 

เพื่อปูองกันโรคติดต่อ
และปูองกันแหล่งเพาะ
พันธ์โรค 

บ่อขยะของ 
 อบต. ท่าจ าปา 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

บ่อขยะ
จ านวน 2 บ่อ 

มีการปูองกัน
โรคติดต่อและ
ปูองกันแหล่งเพาะ
พันธ์โรค 

ส านักปลัด 

5. โครงการนครพมเมืองสะอาดคน
ในชาติมีสุข 

เพื่อสร้างวินัยคนในเขต
ต าบลท่าจ าปา รักษา
ความสะอาดในบ้านเมือง 

ประชาชนในเขต
ต าบลท่าจ า 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนใน
เขตต าบลท่า
จ าปา 

ประชาชนมีวินัยคน
ในเขตต าบลท่าจ าปา 
รักษาความสะอาดใน
บ้านเมือง 

ส านักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดล้อม / และการท่องเที่ยว 
4.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่องเที่ยว 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดประเพณีแข่งเรือ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว   
ในต าบลท่าจ าปาและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชน 1 5
หมู่บ้าน 

เพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวให้มา
เท่ียวใน ต าบลท่า
จ าปาและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 จัดประเพณีไหลเรือไฟโบราณ 
หมู่ 1 - 15 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว   
ในต าบลท่าจ าปา 

ประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชน 1 5
หมู่บ้าน 

เพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวให้เข้า
มาเท่ียวในต าบลท่า
จ าปา 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริม สนับสนุนปุาดงกระ
แสนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน       
ปุาดงกระแสนให้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 

หมู่ท่ี 12 
 

30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

1  ครั้งต่อ  1  ปี ปุาดงกระแสนให้
เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมการกรีดยางพารา
ภายในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เรื่องการกรีดยางพารา       
ท่ีถูกวิธี 

เกษตรกร  
รุ่นละ 30 คน  

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

รุ่นละ 
30 คน 

ประชาชนท่ีเข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้เพื่อ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

2 ฝึกอบรมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ       
ภายในต าบลท่าจ าปา 

เพื่อให้เกษตรกรลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี 

ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน  100 คน  

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

จ านวน  
100 คน 

ประชาชนลดภาระ
ค่าใช้จ่าย   ในการซื้อ
ปุ๋ยเคมี 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่ม 
อาชีพต่างๆภายในต าบลท่า
จ าปา 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
เงินทุนในการประกอบ
กิจการกลุ่ม 

กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลท่าจ าปา   
หมู่  1-15  

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

หมู่  1-15 มีเงินทุนหมุนเวียนใน
กลุ่ม  เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ   
หมู่ 1 - 15     

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ  15  หมู่บ้านใน
ต าบลท่าจ าปา 

15 หมู่บ้าน 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพในต าบลท่า
จ าปามีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
จักสาน หมู่ 1-15 

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ    หมู่บ้านใน
ต าบล ท่าจ าปา 

 หมู่ท่ี 1 - 15 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 1-15 กลุ่มอาชีพในต าบลท่า
จ าปามีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

6 สนับสนุนพันธุ์ปลาพร้อม
อาหารปลา หมู่ท่ี 10 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเล้ียง
ปลาในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 10 กลุ่มอาชีพในต าบลท่า
จ าปามีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 สนับสนุนอนุรักษ์ไก่พันธุ์
พื้นเมือง หมู่ท่ี 10 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเล้ียงไก่
พันธุ์พื้นเมืองในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

1 หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพในต าบล
ท่าจ าปา  มีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

8 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเล้ียงแม่
พันธ์ โคกระบือ หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มโค-
กระบือในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 11  
จ านวน 10 ตัว 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน 10 ตัว กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
โค-กระบือในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

9 สนับสนุนจัดท าปุ๋ยชีวภาพ           
หมู่ 4,6,13 

เพื่อให้เกษตรกรลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี 

หมู่ท่ี 4,6,13 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 3 หมู่บ้าน ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปุ๋ยเคมี 

ส านักปลัด 

10 สนับสนุนส่งเสริมเล้ียงโคกระบือ  
(โคแม่พันธุ์ 10 ตัว )  
 (กระบือแม่พันธุ์ 10 ตัว) 
 หมู่ 15   

เพื่อส่งเสริมกลุ่มโค-
กระบือในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

โคแม่พันธุ์ 10 ตัว 
กระบือแม่พันธุ์  
10 ตัว 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีอาชีพเล้ียง โค – 
กระบือ 

ส านักปลัด 

11 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้
กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้าน 
 หมู ่1 - 15 

เพื่อส่งเสริมสตรีมีกลุ่ม
อาชีพท าในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 - 15 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน กลุ่มสตรีมีอาชีพท า
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

12 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ยางพารา หมู่ 1 - 15   

เพื่อส่งเสริมประชาชนมี
กลุ่มอาชีพยางพาราใน
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ประชาชนมีอาชีพ
ยางพาราในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

13 ส่งเสริมการท านาด้วยปุ๋ย
ชีวภาพ   หมู่ 15   

เพื่อส่งเสริมการท านา
ด้วยปุ๋ยชีวภาพ 

หมู่ท่ี 15 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1 หมู่บ้าน ประชาชนใช้ปุ๋ย
ชีวภาพในการท านา 

ส านักปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกยาสูบ
สายพันธุ์ใหม่ส่งต่างประเทศ 
หมู่ 15   

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีกลุ่มอาชีพปลูกยาสูบ
สายพันธุ์ใหม่ส่ง
ต่างประเทศ  

หมู่ท่ี 15 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 15 ประชาชนมีกลุ่มอาชีพ
ปลูกยาสูบสายพันธ์
ใหม่ส่งต่างประเทศใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

15 โครงการจัดต้ังร้านกองทุน
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 15 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ร้านกองทุนประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 15 ประชาชนมีร้าน
กองทุนประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

16 ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ สับประ
รด,แตงโม,แตงไทย 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
พืชเศรษฐกิจและมี
รายได้ในต าบล 

15 หมู่บ้าน 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน ประชาชนมีพืช
เศรษฐกิจและมีรายได้
ในต าบล 

ส านักปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.2   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบผังเมืองให้ทันสมัย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน เพื่อเป็นการปรับปรุงผัง
เมือง/ชุมชน 

ภายในต าบลท่า
จ าปา 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

15 หมู่บ้าน เป็นการปรับปรุงผัง
เมือง/ชุมชน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับสมมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
6.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

เพื่อให้เกิดสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

บุคลากรท้องถิ่น    150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

บุคลากรใน
องค์กร 

ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน/
ครุภัณฑ์อื่นๆ 

เพื่อให้เกิดสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

บุคลากรท้องถิ่น    200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

บุคลากรใน
องค์กร 

ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ      ในการ
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุอื่นๆ เพื่อให้เกิดสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

บุคลากรท้องถิ่น    200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

บุคลากรใน
องค์กร 

ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ      ในการ
ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ บุคลากรองค์กร/
ประชาชนได้รับข่าวสาร 

บุคลากรท้องถิ่น    20,000 
(อบต.) 

- 
 

- 
 

ประชาชน  
1 5  หมู่บ้าน 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับข่าวสาร 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุน (ศูนย์ประสานงานและ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ 
อปท.ระดับต าบล) 

เพื่อให้การด าเนินการ
ของศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

สนับสนุน
งบประมาณให้ อปท.
ท่ีด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 
 
ประชาชน  
1 5  หมู่บ้าน 

จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม 

ส านักปลัด 

6 อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ พร้อมท้ัง
รับฟังความคิดเห็นใน
การปฎิบัตงานของ อบต. 

  สอบต.ท่าจ าปา 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชน  
1 5  หมู่บ้าน 

ให้บริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ พร้อมท้ังรับ
ฟังความคิดเห็นในการ
ปฎิบัตงานของ อบต. 

ส านักปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
6.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 จัดซื้อผ้าเต็นท์ เต็นท์ โต๊ะ   
เก้าอี้ ส าหรับหมู่บ้านในต าบล 
ท่าจ าปา 

เพื่อจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี้ส าหรับ
หมู่บ้านในต าบลท่าจ าปา 

หมู่ท่ี 1- 15 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

หมู่ท่ี 1- 15 จัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ  เก้าอี้
ส าหรับหมู่บ้านใน
ต าบลท่าจ าปา 

ส านักปลัด 

8 จัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม  
หมู่ 1 

เพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม หมูท่ี่ 1 - 50,000 
(อบต.) 

- 
 

หมูท่ี่ 1 จัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม ส านักปลัด 

9 จัดหาโต๊ะ/เก้าอี้เพิ่มเติม  
หมู่ 2 (100 ตัว )  

เพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม หมูท่ี่ 2 - 50,000 
(อบต.) 

- หมูท่ี่ 2 จัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม ส านักปลัด 

10 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อชุดปฏิบัติงานในการจัดเก็บ
และการบริหารงานใน อบต. 

ตามโครงการ  
อบต. 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

บุคลากรใน
องค์กร 

มีชุดปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บและการ
บริหารงานใน อบต. 

ส านักปลัด 

11 จัดหาโต๊ะ/เก้าอี้เพิ่มเติม  
หมู่ 3 (100 ตัว )  

เพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม หมูท่ี่ 3 - 50,000 
(อบต.) 

- หมูท่ี่ 3 จัดหาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติม ส านักปลัด 

12 ส่งเสริมการประชุมรับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ตามโครงการ  
อบต. 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ประชาชน 
15 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

13 ปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

ตามโครงการ  
อบต. 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชน 
15 หมู่บ้าน 

ส่งเสริมการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

ส านักปลัด 

14 เลือกตั้งนายก/ ส.อบต./ 
กรณีครบวาระและแทน 
ต าแหน่งท่ีว่าง 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย
ก าหนด 

ส.อบต. 
ท่าจ าปา 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

ประชาชน 
15 หมู่บ้าน 

ได้ ส.อบต.แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

ส านักปลัด 

15 ซ่อมแซมทรัพย์สินส านักงาน 
อบต.ท่าจ าปา 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยืสินของราชการ
เพื่อพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

ตามแบบของ 
อบต. 

50,000 
(อบต.) 

- - ทรัพย์สิน 
อบต. 

ประชาชนได้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
6.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 ปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน
สถานีสูบน้ า อบต.ท่าจ าปา 

เพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบของ อบต. 700,000 
(อบต.) 

- - ประชาชน 15 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

17 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 

1 คัน - 700,000 
(อบต.) 

- รถยนต์ 
 1 คัน 

บริการประชาชน ส านักปลัด 

18 ต่อเติมอาคารส านักงานหลัง 
ใหม่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

เพื่อสถานท่ีในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิ         
ภาพและเพียงพอส าหรับ
ให้บริการประชาชน 

ตามแบบของ อบต. 500,000 
(อบต.) 

- - บุคลากรใน
องค์กร/
ประชาชน 

มีสถานท่ีในการท างาน
และใช้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

19 จัดซื้อเครื่องหาพิกัด GPS 
ส าหรับส ารวจพื้นท่ีในต าบล
ท่าจ าปา 

เพื่อหาพิกัด GPS 
ส าหรับส ารวจพื้นท่ีใน
ต าบลท่าจ าปา 

2 เครื่อง 80,000 
(อบต.) 

- - 2 เครื่อง เจ้าหน้าท่ีมีเครื่องหา
พิกัด GPS ส าหรับ
ส ารวจพื้นท่ีในต าบลท่า
จ าปา 

การช่าง 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
6.2   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพพนักงาน / 
ผู้บริหาร /ส.อบต.  

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น / 
ผู้บริหาร /ส.อบต. มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรท้องถิ่น 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

ประชาชน  
15 หมู่บ้าน 

บุคลากรท้องถิ่น / 
ผู้บริหาร /  ส.อบต. มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ส านักปลัด 

2 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร ท้องถิ่น/ผู้บริหาร /
ส.อบต. มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรท้องถิ่น
และประชาชน 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

บุคลากร ท้องถิ่น/
ผู้บริหาร /ส.อบต 
และประชาชน. 

เพิ่มศักยภาพในการ
ท างานบุคลากร
ท้องถิ่น/ ผู้บริหาร  
 ส.อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 อบรมการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ท้องถิ่น/ ผู้บริหาร / ส.
อบต. ท่ีมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

บุคลากรท้องถิ่น 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

บุคลากร 
ท้องถิ่น/
ผู้บริหาร / 
ส.อบต. 

บุคลากรท้องถิ่น/ 
ผู้บริหาร /  ส.อบต. 
ท่ีมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนการศึกษาของ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร  ท้องถิ่น/ผู้บริหาร/ 
ส.อบต.มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรท้องถิ่น 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

บุคลากร 
ท้องถิ่น/
ผู้บริหาร / 
ส.อบต. 

บุคลากรท้องถิ่น/ 
ผู้บริหาร /  ส.อบต. 
ท่ีมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
เพิ่มศักยภาพในการ
ท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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