
          2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการรักน ้ารักป่ารักษาแผ่นดิน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้มีความรักความหวงแหน
แผ่นดินประชากรปี

11 ชุมชนในเขตเทศบาล
ต้าบลนาด่าน

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้มีความรักความหวง
แหนแผ่นดิน

ส้านักปลัด

๒ โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช เพ่ือด้าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.)

เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ

 -        50,000        50,000       50,000       50,000  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

มีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเก่ียวกับพันธ์ุไม้มี
มุมส้าหรับศึกษาค้นคว้า
เป็นส่ือในการท่ีจะให้
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้เห็น
คุณค่าความส้าคัญของพืช
พรรณเกิดความรักความ
หวงแหนและรู้จักการ
น้าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน

ส้านักปลัด

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ความม่ันคงภายใน  และเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล้าภู
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน
     2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลนาด่าน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการ,ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้
น ้าน้อย ในเขตพื นท่ี ต้าบลนา
ด่าน

เพ่ือลดปริมาณการใช้น ้าในภาค
การเกษตร และต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร

เกษตรกรในเขตพื นท่ีต้าบล
นาด่าน

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ 1 
โครงการ

ลดปริมาณการใช้น ้าในภาค
การเกษตร และเป็นการ
เพ่ิมรายได้จากการปลูกพืช
ท่ีใช้น ้าน้อยแต่มีมูลค่าสูง

ส้านักปลัด

รวม .........3.......โครงการ 60,000       110,000    110,000    110,000    110,000    

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ



          2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการอบรมแกนน้าเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิด
จิตส้านึกในการร่วมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
พื นท่ีต้าบลนาด่าน

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนได้รับ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ส้านักปลัดฯ

๒ โครงการเฝ้าระวังฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ

เพ่ือให้ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ก้าลังเส่ือมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เช่น การปลูกป่า การปิดป่า
ตามระยะเวลาท่ีก้าหนด

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ก้าลังเส่ือมโทรมได้รับการ
ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม

ส้านักปลัดฯ

๓ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไฟ
ป่า

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในเขต
ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ในพื นท่ี
ต้าบลนาด่าน

จัดท้าแนวป้องกันไฟป่า 
และจัดหาอุปกรณ์ส้าหรับ
ป้องกันไฟ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ลดการเกิดไฟป่าในเขตป่า
ชุมชน ป่าอนุรักษ์

ส้านักปลัดฯ

๔ โครงการอบรมการจัดตั ง
ธนาคารขยะ

เพ่ือความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้จักการคัดแยก
ขยะตั งแต่ต้นทาง

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ส้านักปลัดฯ

๕ โครงการรณรงค์คัดแยงขยะใน
ครัวเรือน

เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน้าเข้าสู่
กระบวนการก้าจัดอย่างถูกวิธี

ประชาชนรู้จักการคัดแยก
ขยะตั งแต่ต้นทาง

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ส้านักปลัดฯ

๖ โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาล ทั ง 11 ชุมชน

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปริมาณขยะ
ท่ีลดละคัด

แยกได้ต่อวัน

ปริมาณขยะในครัวเรือน
ลดลง

ส้านักปลัดฯ

๗ โครงการให้ความรู้เร่ืองโทษการ
ใช้สารเคมีในแหล่งต้นน ้า

เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี
บริเวณแหล่งน ้าหรือต้นน ้า

จัดอบรมให้ความรู้รณรงค์
สร้างจิตส้านึกต่อส่ิงแวดล้อม

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปริมาณการ
ใช้สารเคมี

ลดลง

ปริมาณการใช้สารเคมี
บริเวณแหล่งน ้าหรือต้นน ้า

ส้านักปลัดฯ

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามท่ี
สาธารณะ/ริมถนนในหมู่บ้าน 
ม.2

เพ่ือให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด และน่าอยู่ย่ิงขึ น

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ส้านักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
ซอยในหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด และน่าอยู่ย่ิงขึ น

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ส้านักปลัดฯ

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
หลักทั งสองฝ่ัง ม.7

เพ่ือให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม สะอาด และน่าอยู่ย่ิงขึ น

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงามขึ น

ส้านักปลัดฯ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ป่าไผ่ ม.8

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
สะอาด และเป็นแหล่งขยายพันธ์ุ
สัตว์น ้า

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

สระน ้าสะอาดและลด
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ส้านักปลัดฯ

๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า
ชุมชนและการดูแลรักษาป่า ม.
10

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ชุมชน

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
ชุมชน

ส้านักปลัดฯ

รวม .........12.......โครงการ 200,000     200,000    200,000    200,000    200,000    

ท่ี โครงการ ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ



         2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือการบริหารจัดการขยะในเขต
พื นท่ี และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาขยะในชุมชน

ลดปัญหาการก้าจัดขยะท่ี
เกิดขึ นในเขตพื น

        50,000      200,000      200,000     200,000     200,000  ปริมาณขยะ
ท่ีถูกน้าไป
ก้าจัด

 มีสถานท่ีก้าจัดขยะมูล
ฝอยและการลดลงของขยะ
ในพื นท่ี

ส้านักปลัด

๒ โครงการเผยแพร่ความรู้ในการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 3Rs และ 5Rs

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในการก้าจัดขยะท่ีถูกวิธีและย่ังยืน

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน หมู่ท่ี 1 - 11

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000  จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
100 คน

ประชาชนมีการก้าจัดขยะ
ท่ีถูกวิธีและย่ังยืน

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๓ โครงการอบรมการจัดตั ง
ธนาคารขยะ

เพ่ือความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนรู้จักการคัดแยก
ขยะตั งแต่ต้นทาง

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ชุมชนสะอาดและลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๔ โครงการก้าจัดขยะ ณ จุดก้าจัด
ขยะเทศบาลต้าบลนากลาง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน้าขยะ
จากเทศบาลต้าบลนาด่านขนย้าย
และไปก้าจัด ณ ศูนย์ก้าจัดขยะ
รวม เทศบาลต้าบลนากลาง

ก้าจัดขยะใดยวิธีฝังกลบขยะ
ในเขตเทศบาลต้าบลนากลาง

     420,000      420,000      420,000     420,000     420,000  จ้านวนขยะใน
บ่อขยะลดลง
และขยะในเขต
เทศบาลต้าบล
นาด่านน้าเข้าสู่
ระบบก้าจัดท่ีดี
ขึ น

1. ลดปริมาณขยะสะสมใน
เขตต้าบลนาด่าน         2.
 ลดการเกิดโรคติดต่อ
ทางเดินอาหาร

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๕ โครงการจัดซื อถังขยะ ขนาด 
120 ลิตร

เพ่ือจัดซื อถังขยะจ้านวน 1,200
 ถัง

เปล่ียนถังขยะเก่าท่ีช้ารุด 
จ้านวน 1,200 ถัง

     400,000      400,000      400,000     400,000     400,000  จ้านวน
ครัวเรือนใน
เขตเทศบาลมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีสวยงาม

ประชาชนได้รับบริการท่ีดี 
บ้านเรือนและส่ิงแวดล้อมมี
ความสวยงามน่าอยู่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



๖ โครงการจัดซื อถังขยะแยก
ประเภทพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง

เพ่ือจัดซื อถังขยะแยกประเภท
พร้อมอุปกรณ์ติดตั ง

ชุมชนทั ง 11 หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต้าบลนาด่าน รวม 
11 จุด

     165,000      165,000      165,000     165,000     165,000  1. จ้านวน
ขยะลดลง 2 
สามารถคัด
แยกขยะแต่
ละประเภทได้
อย่างถูกต้อง

ประชาชนเห็นความส้าคัญ
ของการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๗ โครงการบ้านสะอาดอนามัยดี 
ชีวีเป็นสุข

เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในครัวเรือน

11 ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต้าบลนาด่าน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000  จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมี
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ในครัวเรือน

ประชาชนในครัวเรือน
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงท้า
ความสะอาดบ้านเรือนให้
ถูกสุขลักษณะ

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๘ โครงการเฝ้าระวังบ้าบัดน ้าเสีย 1. เพ่ือส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการร้านอาหารและ
ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดการน ้าทิ งก่อนปล่อยลง
สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ    2. 
เพ่ือรณรงค์ให้สถานประกอบการ
ร้านอาหารและประชาชน มีการ
บ้าบัดน ้าเสีย ก้าจัดไขมันออก
จากน ้าทิ งก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ

อบรมให้ความรู้ด้านการ
จัดการน ้าเสียแก่ประชาชน 
ร้านอาหาร และสถาน
ประกอบการ ในเขตพื นท่ี
เทศบาลต้าบลนาด่าน 
จ้านวน 50 ราย

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000  1. ผู้ประกอบการ
รายใหม่มีความรู้
ด้านการจัดการน ้า
เสียและติดตั งถังดัก
ไขมันอย่างน้ย ร้อย
ละ 80               
     2. สถาน
ประกอบการ และ
ร้านอาหารมีการ
ติดตั งถังดักไขมัน
ก่อนปล่อยน ้าทิ งลง
สู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะ ร้อยละ 
80

 1. ลดปัญหาการอุดตัน
ของท่อระบายระบายน ้า
สาธารณะ                    
  2. ลดปัญหามลภาวะ
ทางน ้าท่ีส่งผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม                   
 3. ไม่มีปัญหาเดือดร้อน
ร้าคาญจากน ้าเสียจาก
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร

  ส้านักปลัด  
 งาน

สาธารณสุข

๙ โครงการบริหารจัดการขยะ ม.7 เพ่ือการบริหารจัดการขยะในเขต
พื นท่ี และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาขยะในชุมชน

ลดปัญหาการก้าจัดขยะท่ี
เกิดขึ นในเขตพื น

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000  ปริมาณขยะ
ท่ีถูกน้าไป
ก้าจัด

 ขยะในชุมชนลดปริมาณลง
 ไม่เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม
ท่ีมาจากขยะ

ส้านักปลัด

๑๐ โครงการบริหารจัดการขยะ ม.5 เพ่ือความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

ลดปัญหาการก้าจัดขยะท่ี
เกิดขึ นในเขตพื น

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000  ปริมาณขยะ
ท่ีถูกน้าไป
ก้าจัด

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 ชุมชนสะอาด และมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ส้านักปลัด

รวม .........9.......โครงการ 1,245,000  1,395,000 1,395,000 1,395,000 1,395,000 
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๑ โครงการบริหารจัดการน ้า เพ่ือการบริหารจัดการน ้าในเขต
พื นท่ีเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาน ้าท่วม

แหล่งน ้าในพื นท่ี                -                  -        300,000     300,000     300,000  การบริหาร
จัดการน ้าดีขึ น

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
พอเพียงและไม่เกิดปัญหา
ภัยแล้งปัญหาน ้าท่วมใน
เขตพื นท่ี

เทศบาล/
จังหวัด

2 ซ่อมแซมประตูเปิดปิดฝายห้วย
แคน

เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้ามากขึ น 
และสามารถระบายน ้าได้
ทันท่วงทีเวลามีน ้าท่วมขัง

ซ่อมแซมประตูเปิดปิดฝาย
ห้วยแคน (ตามแบบเทศบาล
ก้าหนด)

               -        200,000                -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

 มีแหล่งกักเก็บน ้ามากขึ น 
และสามารถระบายน ้าได้
ทันท่วงทีเวลามีน ้าท่วมขัง

กองช่าง

๓ โครงการติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในการ
ใช้พลักงานทดแทน  และ
สนองตอบนโยบายมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลัก
งานแสงอาทิตย์ส้าหรับใช้ใน
ศูนย์บริการของเทศบาล   
และแหล่งชุมชนหรือพื นท่ี
ทางการเกษตรท่ีระบบไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง

               -                  -        600,000     600,000     600,000  การบริหาร
จัดการพัลง
งานไฟฟ้า

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับประชาชนในเขตพื นท่ี
 ซ่ึงประชาชนสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนรวมได้

กองช่าง

4 โครงการติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์กิจการอัน
เป็นประโยชน์ในการให้บริการ
ประชาชน

เพ่ือการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในการ
ใช้พลักงานทดแทน  และ
สนองตอบนโยบายมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ
ใช้ในกิจการประปาของ
เทศบาล

               -                  -        600,000     600,000     600,000  การบริหาร
จัดการพัลง
งานไฟฟ้า

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับประชาชนในเขตพื นท่ี
 ซ่ึงประชาชนสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนรวมได้

กองช่าง

๕ โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการน ้าระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
 (Groundwater Bank) ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน ้า
ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน

พื นท่ีในเขตเทศบาลต้าบล
นาด่าน

               -                  -        500,000     500,000     500,000  การบริหาร
จัดการน ้าดีขึ น

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอและไม่เกิดปัญหา
น ้าท่วมในเขตพื นท่ี

กองช่าง

        2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบ
วงจรในชุมชนระดับต้าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการ
จัดการพลังงาน

พัฒนาและจัดท้าแผนการ
จัดการพลังงานในชุมชน

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000  ปีละ 1 
โครงการ

ประชาชนได้เรียนรู้ในการ
จัดการพลังงานในชุมชน

ส้านักปลัด

๗ โครงการขุดลอกล้าห้วยรวก เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยรวก ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

     400,000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

8 ติดตั งระบบกระจายน ้าแปลง
ใหญ่ข้าว ต้าบลนาด่าน

เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อน
ขาดแคลนน ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค ในการท้าการเกษตร ปศุ
สัตว์ และการใช้ชีวิตประจ้าวัน

ติดตั งระบบกระจายน ้าใน
พื นท่ีก้าหนด

               -                  -   600,000               -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
ของประชาชน และ
สามารถท้าการเกษตรได้
ตลอดปี

กองช่าง

๙ ติดตั งระบบกระจายน ้าแปลง
ใหญ่ไผ่ ต้าบลนาด่าน

เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อน
ขาดแคลนน ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค ในการท้าการเกษตร ปศุ
สัตว์ และการใช้ชีวิตประจ้าวัน

ติดตั งระบบกระจายน ้าใน
พื นท่ีก้าหนด

               -   600,000                -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
ของประชาชน และ
สามารถท้าการเกษตรได้
ตลอดปี

กองช่าง

10 ติดตั งระบบกระจายน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์หนองบัวงาม

เพ่ือแก้ไขและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และลด
ความเส่ียงจากภัยแล้งในพื นท่ี

ติดตั งระบบกระจายน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื นท่ี

     600,000                -                  -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ลดความเส่ียงจากภัยแล้ง
ในพื นท่ี ประชาชนมีระบบ
กระจายน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีสามารถน้าน ้า
เข้าพื นท่ีเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๑๑ โครงการบรรเทาภัยแล้งพื นท่ี
นอกเขตชลประทานโดยการขุด
สระน ้าในไร่นา

เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อน
ขาดแคลนน ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค ในการท้าการเกษตร ปศุ
สัตว์ และการใช้ชีวิตประจ้าวัน

ขุดสระน ้าในไร่นา (ตาม
แบบก้าหนด)

               -   500,000                -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
ของประชาชน และ
สามารถท้าการเกษตรได้
ตลอดปี

กองช่าง

12 ติดตั งระบบกระจายน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ห้วยค่าย

เพ่ือแก้ไขและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และลด
ความเส่ียงจากภัยแล้งในพื นท่ี

ติดตั งระบบกระจายน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื นท่ี

               -                  -        500,000               -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ลดความเส่ียงจากภัยแล้ง
ในพื นท่ี ประชาชนมีระบบ
กระจายน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีสามารถน้าน ้า
เข้าพื นท่ีเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้ง

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ และมี
ไฟฟ้าใช้ในการท้าเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

     300,000                -                  -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

14 โครงการขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วย (ตามแบบ
ก้าหนด)

     500,000                -                  -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๑๕ ขุดลอกล้าห้วยค่าย ม.2 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยค่าย ความ
ยาว 250 เมตร

               -                  -        200,000               -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

16 ขุดลอกล้าห้วยค่ายเหนือ ม.11 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยค่ายเหนือ 
ความยาว 1,500 เมตร

               -        500,000                -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๑๗ ขุดลอกล้าห้วยไร่ ม.7 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยไร่ ความยาว
 1,000 เมตร

               -                  -        400,000               -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

18 ขุดลอกล้าห้วยหอย ม.7 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยหอย ความ
ยาว 1,000 เมตร

               -                  -        400,000               -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๑๙ ขุดลอกล้าห้วยแคน ม.1 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยแคน ความ
ยาว 1,000 เมตร

               -        400,000                -                 -                 -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

20 ขุดลอกล้าห้วยฮวก ม.5 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยฮวก ความ
ยาว 1,500 เมตร

               -                  -                  -       500,000               -   

 จ้านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๒๑ ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข. ล้า
ห้วยส้มป่อย ม.8

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร (นา 
ผช. จีระชีพ ลาดี)

     850,000                -                  -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

22 ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยส้มป่อย ม.9

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -        850,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๒๓ ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข. ล้า
ห้วยแคน ม.4

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -                  -        850,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

24 ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยส้มป่อย ม.4

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -                  -                  -       850,000               -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๒๕ ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยส้มป่อย ม.8

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -                  -        850,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

26 ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยฮวก ม.5

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 15 เมตร

               -        600,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๒๗ ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยบล ม.10

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -                  -        850,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

28 ขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย ม.11 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วย ความยาว 
400 เมตร

200,000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๒๙ ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.ล้า
ห้วยยาง ม.3

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ก่อสร้างฝายน ้าล้นแบบ มข.
ขนาดกว้าง 20 เมตร

               -        850,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

30 ก่อสร้างฝายดินล้าห้วยฮวก 
พร้อมท่อลอดเหล่ียม ม.5

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายดิน พร้อมท่อ
ลอดเหล่ียม ขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร ความยาวขนาด
 5 เมตร

               -   200,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๓๑ ก่อสร้างฝายดินล้าห้วยไร่ พร้อม
ท่อลอดเหล่ียม ม.7

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายดิน พร้อมท่อ
ลอดเหล่ียม ขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร ความยาวขนาด
 5 เมตร

               -   200,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง

32 ก่อสร้างฝายดินล้าห้วยค่ายใต้ 
พร้อมท่อลอดเหล่ียม ม.2

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายดิน พร้อมท่อ
ลอดเหล่ียม ขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร

               -   600,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๓๓ ซ่อมแซมฝายน ้าล้น หมู่ท่ี ๑ เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ฝายน ้าล้นมีสภาพม่ันคง 
แข็งแรง สามารถกักเก็บน ้าได้

        50,000                -                  -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

34 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

50000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

๓๕ ชุดลอกล้าห้วย หมู่ท่ี ๑ เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยบน ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

               -   200,000                -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

36 ติดตั งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์    หมู่ท่ี  2

เพ่ือให้จุดท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมีไฟฟ้า
ใช้

ประชาชนท่ีอยู่ตาม
บ้านเรือนท่ีห่างไกลจาก
ชุมชน มีไฟฟ้าใช้

               -          90,000                -                 -                 -   
 ตามรูปแบบ

ก้าหนด 
จ้านวนอย่าง
น้อย 20 จุด

 ประชาชนทีมีบ้านอยู่ห่าง
จุดท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

๓๗ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ม.2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

               -          50,000                -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

38 ขุดลอกล้าห้วย กุดเมืองแสน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วย ความยาว
ความกว้างและความลึกตาม
แบบท่ีเทศบาลก้าหนด

200,000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๓๙ ขุดลอกล้าห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วย ความยาว 
800 ม. กว้าง 25 ม. ลึก 4
 ม.

200,000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

40 ขุดลอกล้าห้วยค่ายใต้ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยค่ายใต้
ตอนบน ความยาว 400 ม.
 กว้าง 25 ม. .

               -                  -   200,000               -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๔๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร พร้อมติดตั งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ม.2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ และมี
ไฟฟ้าใช้ในการท้าเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

     100,000                -                  -                 -                 -   

ตามแบบ
ก้าหนด

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

42 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย

ฝายน ้าล้นมีสภาพม่ันคง 
แข็งแรง สามารถกักเก็บน ้าได้

               -        200,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้า
ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๔๓ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร พร้อมติดตั งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ม.3

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ และมี
ไฟฟ้าใช้ในการท้าเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

     100,000                -                  -                 -                 -   

ตามแบบ
ก้าหนด

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

44 ติดตั งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี
  4

เพ่ือให้จุดท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมีไฟฟ้า
ใช้ในการท้าเกษตร

ประชาชนท่ีอยู่ตาม
บ้านเรือนท่ีห่างไกลจาก
ชุมชน มีไฟฟ้าใช้

        90,000                -                  -                 -                 -   
 ตามรูปแบบ

ก้าหนด 
จ้านวนอย่าง
น้อย 20 จุด

 ประชาชนทีมีบ้านอยู่ห่าง
จุดท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

๔๕ ซ่อมแซมฝายดิน หมู่ท่ี 4 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ฝายดินมาสภาพม่ันคง 
สามารถกักเก็บน ้าได้

               -   30,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

46 ซ่อมแซมฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ฝายน ้าล้นมาสภาพม่ันคง 
สามารถกักเก็บน ้าได้

               -   30,000                -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๔๗ โครงการติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร ม.5

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การท้าการเกษตรท่ีเพียงพอ

ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ
ใช้ในในการท้าการเกษตร
ของชุมชน

               -        200,000                -                 -                 -    จ้านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการ
ท้าการเกษตรท่ีเพียงพอ

กองช่าง

48 ชุดลอกล้าห้วยฮวก หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยฮวก ความ
ยาว 8,000 ม. ความลึก 4 
เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด)

800,000                -                  -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๔๙ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ม.5

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

               -                  -        300,000               -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

50 ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยฮวก 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายน ้าล้น (ขนาด
ตามท่ีเทศบาลก้าหนด)
บริเวณล้าห้วยฮวก

               -                  -        850,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับใช้
ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๕๑ ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยบล 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายน ้าล้น (ขนาด
ตามท่ีเทศบาลก้าหนด) 
บริเวณล้าห้วยบล

               -                  -                  -       850,000               -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับใช้
ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

52 โครงการส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ม.5

เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน และปลูกจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในชุมชน หมู่ท่ี 5         20,000        20,000        20,000       20,000       20,000

 ปีละ 1 
โครงการ

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชน ดูแลฟ้ืนฟูและรักษา
สภาพป่าในชุมชน

ส้านักปลัด

๕๓ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้สระน ้าไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 
ตามแบบเทศบาลก้าหนด

               -   200,000                -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง

54 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ได้
สะดวกมากย่ิงขึ น และลดปัญหา
การขาดแคลนน ้าในหน้าแล้ง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

        50,000                -                  -                 -                 -   

บ่อบาดาล
ตามจุดใน
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีน ้าใช้ได้
สะดวกมากย่ิงขึ น และลด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าใน
หน้าแล้ง

กองช่าง

๕๕ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร พร้อมติดตั งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ม.10

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ และมี
ไฟฟ้าใช้ในการท้าเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

     100,000                -                  -                 -                 -   

ตามแบบ
ก้าหนด

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

56 ชุดลอกล้าห้วยยาง หมู่ท่ี ๑0 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยค่ายตอน
เหนือความยาวความกว้าง
และความลึกตามแบบท่ี
เทศบาลก้าหนด

               -                  -   200,000               -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

๕๗ ขุดลอกล้าห้วยค่าย หมู่ท่ี ๑1 เพ่ือให้ล้าห้วยไม่ตื นเขินและ
สามารถกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้า
การเกษตร เลี ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ขุดลอกล้าห้วยหอย ความ
ยาวความกว้าง และความ
ลึกตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด

               -   200,000                -                 -                 -   

จ้านวน ๑ 
โครงการ

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

58 ซ่อมแซมฝายน ้าล้นท่ีช้ารุด หมู่ท่ี
 11

เพ่ือให้ฝายน ้าล้นสามารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตร เลี ยง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

ซ่อมแซมฝายน ้าล้นภายใน
หมู่บ้าน

               -                  -   30,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์

กองช่าง

๕๙ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ม.11

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างท่ัวถึง

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความ
ยาวความกว้างและความลึก
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

        50,000                -                  -                 -                 -   

ตามแบบ
ก้าหนด

ประชาชนได้มีน ้าใช้ในการ
ท้าเกษตรได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

60 ก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าหัวยค่าย 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
ป้องกันไม่ให้น ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าห้วย
ค่าย ขนาดตามแบบ
เทศบาลก้าหนด

     200,000                -                  -                 -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ 
และป้องกันไม่ให้น ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง

๖๑ ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยค่าย 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับ
ใช้ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธ์ุ
ของสัตว์น ้า

ก่อสร้างฝายน ้าล้นขนาด
ตามท่ีเทศบาลก้าหนด 
บริเวณล้าห้วยค่าย

               -                  -        200,000               -                 -   

 ตามรูปแบบ
ก้าหนด 

จ้านวน ๑ แห่ง

เป็นแหล่งกักเก็บน ้าส้าหรับใช้
ท้าการเกษตร เลี ยงสัตว์ และ
เป็นแหล่งอาศัยและ
ขยายพันธ์ุของสัตว์น ้า

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ม.2

เพ่ือการบริหารจัดการน ้าในเขต
พื นท่ีเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาน ้าท่วม

แหล่งน ้าในพื นท่ี ม.2         50,000                -                  -                 -                 -    การบริหาร
จัดการน ้าดีขึ น

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
พอเพียงและไม่เกิดปัญหา
ภัยแล้งปัญหาน ้าท่วมใน
เขตพื นท่ี

ส้านักปลัด



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

๖๓ แก้ไข/พัฒนาการขาดแคลนน ้า
โดยการก่อตั งธนาคารน ้าใน
หมู่บ้าน ม.2

เพ่ือการบริหารจัดการน ้าในเขต
พื นท่ีได้อย่างเหมาะสม

มีน ้าใช้ตลอดทั งฤดูกาล      500,000                -                  -                 -                 -    การบริหาร
จัดการน ้าได้ดี
ขึ น

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอตลอดทุกฤดูกาล

ส้านักปลัด

64 ปรับปรุงฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าท่ี
มีอยู่ในชุมชน ม.7

เพ่ือการบริหารจัดการน ้าในเขต
พื นท่ีเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาน ้าท่วม

แหล่งน ้าในพื นท่ี ม.7         40,000                -                  -                 -                 -    การบริหาร
จัดการน ้าดีขึ น

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
พอเพียงและไม่เกิดปัญหา
ภัยแล้งปัญหาน ้าท่วมใน
เขตพื นท่ี

ส้านักปลัด

รวม  ....64...โครงการ 5,550,000  6,820,000 8,550,000 4,320,000 2,120,000 


