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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

 ประวัติ  
  ต าบล เป็นหน่วยการปกครองที่ส าคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค และด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่มี
ขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน คือ สภาพต าบล ได้มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารกิจการในต าบลมากข้ึน โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาต าและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีฐานนะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่
เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” หรือ “อบต.” 
 

  ได้ยกฐานะมาจากสภาต าบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 
333 ล าดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539 โดยมีผลใชบ้ังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 
 

1. ด้านกายภาพ 
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1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี       
อยู่ห่างจากอ าเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12   กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด   ต าบลบ้านชัย   อ าเภอบ้านดุง 
  ทิศใต้  จดบ้านช้าง   ต าบลนาทม   อ าเภอทุ่งฝน 
  ทิศตะวันออก จดบ้านตาด   ต าบลบ้านตาด   อ าเภอบ้านดุง 
  ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา  ต าบลนาทราย   อ าเภอพิบูลรักษ์ 

 
1.2 เนื้อที่  

               เป็นที่ราบ เนื้อท่ีทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่ 
 

1.3 ภูมิประเทศ 
               เป็นที่ราบ พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่   พ้ืนที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่  
 

1.4 ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ  
-  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
-  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
ด้านการเมือง การบริหาร โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

นาชุมแสง ได้แก่ 
 

 ฝ่ายบริหาร  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน        1     คน  
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน        2     คน  
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน        1     คน  

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายบุญไทย     แสนกระจาย นายก อบต. 083-3511449 

2 นายสังวาล   นายสังวาล   รองนายก อบต. 083-3485297 

3 นายทองม้วน    นายทองม้วน    รองนายก อบต. 086-1200723 

4 นายเทียนชัน  นายเทียนชัน  เลขานุการนายก อบต. 0871678728 
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 ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน      1    คน  
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน      1    คน  
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน      1    คน  
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน     12    คน 

   
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายคล่องประจันทร์  ดวงมาลยั ประธานสภา อบต.นาชุมแสง 085-7423393 
2 นางร าไพ   แสนพลมาตร รองประธานสภา อบต.นาชุมสง 080-1924786 

3 นายสุวิทย์  บุญภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 090-3078494 

4 นางบุญเกิด  ศรีชัยมลู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 083-1444087 

5 นายสมาน  เต็มตาวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 087-3436211 
6 นายสุระพล  บัวศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 087-8639545 
7 นายปัญญา   บุญพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 087-2191838 
8 นายวิชัย  วรรณา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 085-6593620 
9 นายทองดี  เสืองาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 087-6419889 

10 นายส าลี  ยูนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 087-2181170 
11 นายอ่อนจันทร์  ทุมพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 088-5102644 

12 นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 086-2224702 

13 นายยุทธพงษ์  พานเมือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 086-2292535 

14 นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 085-4558399 

 
 ฝ่ายปกครอง 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 ก านันบุญเลีย้ง  เหี้ยมเหิน ก านันต าบลนาชุมแสง 081-5455574 
2 นายจรูญ  พรมศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 093-5733020 
3 นายนนท์  เหี้ยมเหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 088-7335517 
4 นายสมโชค  จ าปาบุร ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 093-0968829 
5 นายสมพาน  โพธ์ิพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 083-6746732 
6 นายหนูการ  แสนน้ าเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 093-5324839 
7 นายนิพนธ์  พิมพ์โล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 093-5324839 
8 นายยุทธพล  ดอนน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 086-2292535 
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 หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาชุมแสง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ า 

1 พันจ่าเอกสุรยุทธ  ศรีษะ (ปลัด อบต.) 084-7439682 
2 นายศรายุทธ  บัวรัตน ์ รองปลัด อบต. 098-1215377 
2 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักงานปลดั 090-3481899 
3 นางสาวนารีรตัน์  จันทร์มา ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 ส.ต.ต.ประกาศสิทธ์ิ   บูรณสรรค ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 087-2141750 
6 นางสาวพิมพ์ลักษณ์   จันทวงค์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 089-5726018 
7 จ.อ.เอกวิทย์  ไพรวิจารณ ์ นักป้องกันฯ 080-0977528 
8 นายสัญญา แสนกระจาย ช่างโยธา 090-8428735 
9 นายวิชัย  เมมาล ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  

10 นางสุพิน     สามารถ นักพัฒนาชุมชน 089-5731517 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

1 นางสาวปวีณา   ศิรภิักดิ ์ ครูผูดู้แลเด็ก 084-9058440 
2 นางสาวรัชนียากร   ใจทน ครูผูดู้แลเด็ก 087-2356001 
3 นางสมาน         พรรณรักษ ์ ครูผูดู้แลเด็ก 084-9529895 
4 นางมณีจันทร์      สีสมรส ครูผูดู้แลเด็ก 086-0431901 
5 นางวรรณา        เรือนบุตร ครูผูดู้แลเด็ก 086-2302714 
6 นางพุทธา         บุญภา ครูผูดู้แลเด็ก 082-1343468 
7 นางสาวอ้อยจิตร   แสนน้ าเที่ยง ครูผูดู้แลเด็ก 086-0207736 
8 นางสาววรารตัน์   พิมพ์ศูนย ์ ครูผูดู้แลเด็ก 082-1227572 
9 นางสาวเจนจริา    โพธิ์พรม ครูผูดู้แลเด็ก 087-2153063 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1 นายพิชิต  ซันติโก ผช.จนท.ป้องกันฯ 084-5412352 
2 นางสาวสุนิษา  โคตรบุร ี ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 082-8398589 
3 นายโกวิทย์   บุญภา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ 0918633064 
4 นายยุทธศาสตร์  แสนโคตร ผช.จนท.ธุรการ 087-9558026 
5 นายสุรยิา      เศรษฐา ผช.ช่างไฟฟ้า 089-2092208 
6 นายมนต์ชัย    ใจทน พนักงานขับรถ 085-4565448 
7 นายค าหมุน  เลื่อนแก้ว พนักงานขับรถ 087-9457469 
8 นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณแสง ผช.จนท.พัสด ุ 087-0715393 
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ลูกจ้างทั่วไป 
1 นายไพโรจน์     ยูนิน นักการภารโรง 087-2181170 



  

2 นางสาวอ าพร    ช านาญ คนงานท่ัวไป 080-1911424 
3 นายชุมพล   ฐานะด ี คนงานท่ัวไป 080-1908132 

พนักงานจ้างเหมา 
1 นางสาวบังอร  ประกัน คนงานท่ัวไป,จ้างเหมา 092-6854552 

2 นางสาวปรียานุช  จันทร์ทา คนงานท่ัวไป,จ้างเหมา 080-6651097 

3 นางสาวอัญชลี  อ้วนสะอาด คนงานท่ัวไป,จ้างเหมา 061-1375437 

4 นายสมชาย   บุญภา คนงานท่ัวไป,จ้างเหมา  

5 นายทองใจ  แสนกระจาย คนงานท่ัวไป,จ้างเหมา 098-2974810 

 
 

จ านวนบุคคลากรพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างท่ัวไป 
 

จ านวนบุคลากร    จ านวน   35   คน 
       ข้าราชการ   จ านวน             9       คน 
       ลูกจ้างประจ า   จ านวน   1   คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน   9 คน 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน   7 คน 
       ลูกจ้างทั่วไป (รายเดือน)  จ านวน   3 คน 
  พนักงานจ้างเหมา  จ านวน    6 คน 
 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
       ประถมศึกษา   จ านวน  4 คน 
       มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน  6 คน 
       อนุปริญญา/ปวส.   จ านวน  4 คน 
       ปริญญาตรี   จ านวน  13 คน 
       สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน   8  คน 
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      โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง
ชุมแสง 

นายก อบต. 

สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา รองประธานสภา รองนายก อบต. 

ประธานสภา 

ปลัด อบต. 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

ส่วนการศึกษา ฯ 
 

กองช่าง 
 

ส่วนสวัสดิการสังคม 
 

กองคลัง 
 

เลขานุการนายก อบต. 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานโยบายและ
แผน 
- งานกฎหมายและ
คดี 
- งานป้องกันและ 
  บรรเทาสาธารณ
ภัย 
- งานกิจการสภา 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานทะเบียน 
  ทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานพัฒนาและ 
  จัดเก็บรายได้ 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ  
  ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานประสาน 
  สาธารณูปโภค 

- งานบริหาร
การศึกษา 
- งานส่งเสริมกิจการ 
  โรงเรียน 
- งานส่งเสริมการ 
  ศึกษาศาสนาและ 
  วัฒนธรรม 

- งานสวัสดิการและ 
  พัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพ 
  และพัฒนาสตรี 
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3. ประชากรในเขตต าบลนาชุมแสง 

3.1  ต าบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จ านวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางข้อมูลหมู่บ้าน/จ านวนประชากรในเขตนาชุมแสง 

ล าดับที่ หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโพธิ์ 252 548 530 1,078 
2 บ้านเหล่าวิชา 154 328 297 625 
3 บ้านค าสีดา 99 209 198 407 
4 บ้านนาชุมแสง 165 348 299 647 
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 243 460 446 906 
6 บ้านนาชุมแสง 267 520 502 1,022 
7 บ้านแสงสว่าง 193 371 360 731 
8 บ้านสันติธรรม 210 420 411 831 
 รวม 1,583 3,204 3,043 6,247 

            หมายเหตุ ***ข้อมูล  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม 2561 
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4 สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
ตารางข้อมูลสถานศึกษาและบุคลากรในเขตต าบลนาชุมแสง 

สังกัด ท้องถิ่น สปช. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวะ รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จ านวนศูนย์ 
-จ านวนห้อง 
-จ านวนนักเรียน 
-จ านวนครูพ่ีเลี้ยง 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
-จ านวนโรงเรียน 
-จ านวนห้องเรียน 
-จ านวนนักเรียน 
-จ านวนครู-อาจารย์ 
ระดับประถมศึกษา 
-จ านวนโรงเรียน 
-จ านวนห้องเรียน 
-จ านวนนักเรียน 
-จ านวนครู-อาจารย์ 
ระดับมัธยมศึกษา 
-จ านวนโรงเรียน 
-จ านวนห้องเรียน 
-จ านวนนักเรียน 
-จ านวนครู- 
อาจารย์ 
ระดับอาชีวศึกษา/ 
อุดมฯ 
             -ไม่มี 
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4.2 สาธารสุข 
       การให้บริการสาธารสุขในเขตนาชุมแสง มีที่ให้บริการเบื้องต้น จ านวน  2 แห่ง  
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านนาชุมแสง    
         -มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  3 คน  และลูกจ้าง  2  คน 
        2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านค าสีดา 
         -มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน 4 คน  และลูกจ้าง  8  คน 
  

4.3 อาชญากรรม 
  - 

4.4 ยาเสพติด 
  - 

4.5 การส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์ 
       ต าบลนาชุมแสงมีการสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพ 
 1.ได้รับเบี้ยยังชีพจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนละ 500 บาท จ านวน 203 คน 
 2.ได้รับเบี้ยยังชีพจากโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท  จ านวน 203 คน 
 3. เบี้ยยังชีผู้ติดเชื้อเอดส์ อบต.นาชุมแสง เดือนละ 500  บาท  จ านวน  25  คน 
  
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

           การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุก
หมู่บ้าน  โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน 

 5.2 การไฟฟ้า  
ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350 

ครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

การประปาในเขตต าบลนาชุมแสง อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน               
โดยใช้แหล่งน้ าดิบ บ่อบาดาล จ านวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ าจากบ่อน้ าผิวดิน จ านวน 1 แห่ง เพ่ือ
ให้บริการประชาชนอย่างท่ังถึง 

 5.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม  
  ในเขตต าบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้ 
            - จ านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่นาชุมแสง มีจ านวน  9  แห่ง 
            - ระบบเสียงตามสาย  9  แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ  

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและท างานต่างประเทศ แรงงานในต าบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บ
เกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร 
 

6.1 การเกษตรกรรม  
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ไร่อ้อย ปลูก

พริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

6.2 การประมง 
        - 

6.3 การปศุสัตว์  
ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร    

เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงท าให้การ
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ในต าบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่าย 
 

6.4 การบริการ 
 1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก    จ านวน  2   แห่ง 
     - โรงสีข้าวขนาดเล็ก                จ านวน 13  แห่ง 
 - การบริการปั๊มหลอด  จ านวน   6   แห่ง  
            - ร้านค้าทั่วไป                    จ านวน  32  แห่ง 
           - ร้านค้าชุมชน                   จ านวน   4   แห่ง 
  

6.5 การท่องเที่ยว 
  - 

6.6 อุตสาหกรรม 
  - 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มปลูกเห็ด   หมู่ที่ 1 
2. กลุ่มจักรสาน    หมู่ที่  2 
3. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่  3 
4. กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่  4 
5. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน   หมู่ที่  5 
6. กลุ่มเพาะเห็ด    หมู่ที่  6 
7. กลุ่มทอผ้าไหม    หมู่ที่  7 
8. กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ   หมู่ที่  8 

 
6.8 แรงงาน 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ไร่อ้อย 
ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่หมู่บ้าน/ 
ชุมชนเสนอ 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค/บริโภค) 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่
นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /ส านักสงฆ์ จ านวน  8 แห่ง มีโบสถ์ จ านวน 1 แห่ง 
       หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์                          วัดชัยศิริมงคล 
       หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์                        วัดป่าเนรมิตร 
       หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าวิชา                    วัดบ้านเหล่าวิชา 
       หมู่ที่ 3 บ้านค าสีดา                      วัดสีดาวนาราม 
       หมู่ที่ 3 บ้านค าสีดา                        โบสถ์ศาสนาคริสต์ 
       หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง                  วัดป่าแสงมณี 
       หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์         วัดพรมมาวณาราม 
       หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง      วัดสว่างสุธาวาส 
 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
     - ต าบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

    1. เพณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ 
      2. ประเพณีสงกรานต์  
      3. ประเพณีบุญบั้งไฟ  
      4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
      5. ประเพณีท าบุญเข้าสารท  
      6. ประเพณีลอยกระทง  
      7. ประเพณีท าบุญทอดกฐิน 
  

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทอผ้า 
  ภาษา ต าบลนาชุมแสงมีภาษาถิ่นเป็นภาษาพ้ืนบ้านเป็นส่วนใหญ่ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็น    
ภาษาลาว และมีภาษาไทยเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน 
 

 8.3 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระทึก 
  - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จาหน่วยบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่ 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                              -  ล าห้วย, ล าน้ า                                  8   แห่ง 
                              -  บงึ                                                 1   แห่ง 
         แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                             -บ่อน้ าตื้น , สระ                                     4  แห่ง 
 
 9.2 ป่าไม้ 
  - ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 
 
 9.3 ภูเขา 
  - ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
  
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ า ล าธาร ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
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ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 

 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

  ปีงบประมาณ 2557 
 

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การพัฒนา 
(จ านวนโครงการ) 

การตั้ง 
งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 18,675,000 
2. ด้านเศรษฐกิจ 44 4,470,000 
3. ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 81 7,502,000 
4. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 36 2,140,000 
5. ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

30 1,315,000 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 18 1,205,000 
7. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจดัการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

36 2,295,000 

8. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 13 310,000 
รวม 291 37,912,000 

 

  ปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การพัฒนา 

(จ านวนโครงการ) 
การตั้ง 

งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 28,750,000 
2. ด้านเศรษฐกิจ 34 1,960,000 
3. ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 82 9,877,000 
4. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 28 4,320,000 
5. ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

30 1,890,000 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 18 3,805,000 
7. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจดัการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

46 8,170,000 

8. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 8 910,000 
รวม 286 59,682,000 
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  ปีงบประมาณ 2559 
 

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การพัฒนา 
(จ านวนโครงการ) 

การตั้ง 
งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 24,950,000 
2. ด้านเศรษฐกิจ 34 4,310,000 
3. ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 94 9,914,500 
4. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 30 7,030,000 
5. ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

30 1,860,000 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 20 1,876,000 
7. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจดัการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

46 8,210,000 

8. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 8 910,000 
รวม 302 59,060,500 

 
 
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) พ.ศ.2556 - 2559 

 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
(บรรจุในแผนฯ) 

จ านวนโครงการ 
(ด าเนินการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

2556 160 112 70.00 
2557 154 114 74.02 
2558 152 116 76.32 
2559 108 93 86.11 

 
 

  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) พ.ศ. 2555 – 2558 
    -  การประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงตามภารกิจจากการส ารวจ 

ความพึงพอใจ ที่มีตอการด าเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในช่วง  3 ปที่ผานมาพบวา 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ในความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ในทุก ๆ ดาน นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมอยูในระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน สถาบนัส ารวจ 
2555 90.40  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
2556 85.00 ม.ราชภัฏอุดรธาน ี
2557 89.12 Core term 
2558 91.60  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
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2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

 

2.1   ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
1. มีการส่งเสริมการอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมจากการท าการเกษตร รวมทั้งมีการ 

ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วิชาการและสิ่งก่อสร้าง มีการ 

ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคระบาด มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ทั่วถึง และชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  ประชาชนได้รับการปลูกจิตส านึกด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า การลดโลกร้อน หรือผ่านการปฏิบัติโดยการร่วมกันปลูกป่าเฉลิม        
พระเกียรติฯ 

4.  หน่วยงานมีการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้ประชาชน      
พึงพอใจการให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

5.  มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนลาดยาง  ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร      
รางระบายน้ า  ไฟฟ้า และแหล่งน้ าต่างๆ แต่ยังไม่คลอบคลุมเนื่องจากพ้ืนที่ต าบลกว้างแต่งบประมาณด าเนินการ
แต่ละปีมีจ ากัด 

 

2.2   ผลกระทบ 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะราคายางพาราท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 

ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
   2.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ส่งผลกระทบให้ทุกฝ่ายที่เป็นหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนมากขึ้น 
       3.  กระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมในปัจจุบัน  ท าให้วิถีชุมชนเปลี่ยนไป ทั้ง การใช้ชีวิตแบบ
ฟุ้งเฟ้อแข่งขันกัน  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง   
 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีม่าและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
 

ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
1 งบประมาณไม่เพียงพอในการ

พัฒนาทุกด้านตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

2 ระบบทนุนิยม ส่งเสริมประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต 

3 การแพร่ระบาดยาเสพติด บ าบัด ฟื้นฟูและอบรมอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
4 ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ า 
ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชหมุนเวียนและท าไร่นา
สวนผสม (ปลูกพืชหลายอย่างในพื้นที่ที่มีอยู่) 
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ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
การพัฒนาประเทศจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติใน 

แต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลัง ของ
ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ รักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ที่ต้องการให้ประเทศมีขีด ความสามารถใน
การแข่งขัน มีรายได้สูงหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติจึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และความสงบ  
สุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย  
คุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก จึงมีกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ ดังนี้  

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

     (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ/พัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติกระจายอ านาจและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
               (๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นการเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง และพัฒนาให้ตรงกับความ  ต้องการของ
ประชาชนตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

     (๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย โดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและอาเซียนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนและชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์  ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดท า
หลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

     (๕) พัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย   
คุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  

     (๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  
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     (๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยมีการบริหาร
จัดการในแนวทางที่มีการจัดล าดับความส าคัญและเสริมหนุนต่อกัน  

    (๘) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน ก าหนดการ 
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศ 

รายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 
๕.๐ - ๖.๐ ต่อปีในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการยกระดับผลิต
ภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้ง  การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
(๓)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  
(๔)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  
(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย (๑) ด้านการขนส่ง ให้ความส าคัญกับการ 
(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่ 

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ สามารถปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และใช้ศักยภาพโอกาสได้เต็มตามก าลัง 
ความสามารถที่พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้อง
มีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้ มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก 
วัฒนธรรมที่ดีงาม      รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จัก
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอ้ืออาทรในครอบครัว และเป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่ม 
พัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยการปฏิรูปโครงสร้าง และ 
ระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ  

(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีโดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม  
สุขภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
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(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน โดยเสริมสร้างศักยภาพ 
และบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ  
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
               การพัฒนาที่มามาประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในหลายมิติรายได้มี
ความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม  โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ 
ยุติธรรม และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและ  
ระหว่างพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ ไทย
จึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความ เหลื่อม
ล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ  
ขั้นพ้ืนฐานทรัพยากรต่างๆ  
      (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ โดยบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ 
ชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักค าสอนทาง
ศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  

(5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ  
สื่อมวลชน ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม  
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศท าให้มีการบุกรุกท าลาย 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง จึงมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการปกป้องรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ ทั้งปา่ต้นน้ าล าธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลน  
              (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วงต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
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(๓) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยมุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการ
ผลิตไฟฟ้า 
                (๔) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ  

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการ
ก่อก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคการผลิตและการด ารงชีวิตประจ าวัน  

(๖) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการ
ลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการ  

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความ เป็น 
ธรรมในการให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกจ าเป็นต้องมี 
กรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้   

   (๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ด้านรายได้จ าเป็นต้องปฎิรูป
ระบบภาษีทั้งระบบ ทางด้านรายจ่ายจะต้องมีการปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  

(๒) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน มากขึ้น  
               (๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยวางระบบบริหารงานแบบบูรณาการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาอ าเภอ ชุมชน 
ท้องถิ่นและหมู่บ้าน  
               (๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ โดย
วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  

 (๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือ ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

     (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นการพัฒนางานบริการ 
ของหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ  
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(๗) การปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรค ไม่เป็นธรรม 
ไม่สอดคล้อง และไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและ
การแข่งขันระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีสร้างภาระให้กับประชาชน หรือเปิดช่อง
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ใน
ระยะต่อไปจะต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบความจ าเป็นก่อนการออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ดังกล่าว 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ไดก้ าหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของ  

ประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคตและผล
ของการพัฒนาที่มามาแสดงว่าประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้ รับประโยชน์จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  จึงควรพิจารณาน าจุดแข็งของประเทศไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต  ปรับปรุงจุดอ่อน
มาใช้จัดการกับโอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย ดังนี้  

ด้านเศรษฐกิจ  
1. ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มที่ความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง เพราะก าลัง
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  

2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศ ชั้น
น า  ในขณะที่มาเลเซียอยู่ ในอันดับที่  14  และสิงคโปร์ อันดับที่  3  โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ 
ประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี  ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี  

3. โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น มีสัดส่วน
ภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติ การค้าและ
บริการ  

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะน าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 

ด้านสังคม  
1. ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ท าให้ภาระ

การคลังเพ่ิมขึ้น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  มีแนวโน้มการ
พ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายใุนประเทศ  

2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้นและได้รับ 
หลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง  

3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า  ขณะที่ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูง    ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่
ไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ แต่ยังต้องป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ทักษะ         
สูงไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า  
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4. ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 
โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและประชากร และโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูง
และทักษะต่ าจะยิ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้  

5. สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตจากการที่มีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห์   ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเขา้กับกระแสใหม่ของโลกได้ 

 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิด

วิกฤตน้ าและการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น  ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและยกระดับการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น  

2. การใช้ทุนทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 
ประชาชน ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคม ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้น รัฐจะต้องมีกลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ า
ระบบนิเวศลุ่มน้ าเสื่อมโทรม และภาวะการขาดแคลนน้ าในอนาคตจะเพ่ิมมากขึ้น จากการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และให้มีการจัดการทั้งด้าอุปสงค์และอุปทานเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต  

4. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากร และมี
ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข ซึ่งจะเป็นปัญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วในอนาคต  
จ าเป็นต้องมีการวางแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

ดา้นความม่ันคง  
1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแนบ

แน่นแต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมีความพยายาม
น าสถาบันหลักมาเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างทางความคิด เพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง 
น าไปสู่ความแตกแยกในสังคม  

2. ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย   
3. ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงในด้านไซเบอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ใน 

ประเทศถูกโจมตีจากโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
4. ประเทศไทยเผชิญปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน  
 

ดา้นการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
1. การใหบ้ริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ไดม้าตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  
2. การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล 
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4. การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน  
5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล้าสมัยไมส่อดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง 

ประเทศ  
อีกท้ัง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ในระยะที่มามา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ใน
ประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  กระแส การ
เปิดเศรษฐกิจเสรี การก่อการร้ายข้ามชาติ  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาที่มามายังคง
ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาที่ค านึงถึง การ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ การบริหารจัดการที่ดี โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  

1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือให้ การ
พัฒนาในทุกมิติเปน็ไปอย่างมีบูรณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศน์   มีความ
สอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อ
มิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน   วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง  

2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์   มี
ความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลด ความเหลื่อมล้ า ใน
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคน ทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายไดสู้ง ในมิติดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม  

3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ  อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เปน็กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการ พัฒนา
ในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ลดความซ้ าซ้อน หรือ เป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริม
การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ  หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับ ประเทศ 
และระดับพื้นท่ีให้ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรคใ์ห้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน  
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กล่าวโดยสรุป  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน า หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมี
ดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเกง่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึก ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็น ส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มี
หนา้ที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่างๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้องคค์วามรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่
สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ไดใ้นอนาคตโดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  10 ยุทธศาสตร์  คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 

1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
  1.3.1  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
          วิสัยทัศน์ 

“ เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ  
   การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน ” 

 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง   
    การลงทุนด้านต่างๆ ในลุ่มน้ าโขง 

   2. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3.เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
   4. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน 
   5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการค้า 

6. เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว เพ่ือกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของ
กลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 
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2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการและการการท่องเที่ยวกับ 
                          ประชาคมอาเซียน 

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่ 
5. วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
6. รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

                          อย่างมีธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี   

 วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

 

 พันธกิจ 
1. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
    และเทคโนโลยี 
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการ  
    พัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
    เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนในจังหวัด 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ค่านิยม UDONTEAM 
U  :  UNITY  :  มีเอกภาพ 
D  :  DEVELOPMENT  :  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O  :  OPENMIND  :  เปิดใจให้บริการ 
N  :  NETWORK  :  สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
T  :  TRANPERENCY  :  มีความโปร่งใส 
E  :  EXCELLENCE  :  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A  :  ACCOUNTABILITY  :  มีความรับผิดชอบ 
M  :  MORALITY  :  มีศีลธรรม 
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 เป้าประสงค์ 
1.  คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ของสังคม 
2.  ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 
3.  การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศท าให้มูลค่าการค้า 
     การลงทุนเพ่ิมข้ึน 
4.  การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
5.  มลพิษที่ส าคัญๆ  ได้แก่ ขยะ น้ าเสีย ได้รับการบ าบัดแก้ไขและทรัพยากรธรรมชาติ  
     และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
6.  การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน 
                      การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ                         
                      แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อม 
                      รับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสริม  
                      ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ 
                      ประชาชนและสาธารณสมบัติ 
 

 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน 
                     การผลิตสินค้าเกษตร  

กลยุทธ์ที ่1  บูรณาการงานวิจัย/องคความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม  
                และภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาภาคเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรสุขภาพเข้มแข็งและยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง 
                กับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
 
 



 

  

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)                      องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง       30 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพการค'าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                     แขง่ขัน  

กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง  
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ  
                ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิต OTOP  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมการจ้างงานในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้สังคมมีความพร้อม 
                     รับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม  
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างภูมิคุม้กันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส8งเสริม 
                     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท'องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูลการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
                     อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกันและแกไ้ขปญัหาขยะและมลภาวะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ   
                    ประชาชน และสาธารณสมบัติ  

กลยุทธ์ที่ 1  ป้องกันและแกไ้ขปญัหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกท่ีดิน  
                สาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ  
กลยุทธ์ที่ 2  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  
กลยุทธ์ที่ 3  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กลยุทธัที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง   
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1.4  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  อุดรธาน ี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี  
    (พ.ศ.2560 – 2563)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  

          แนวทางการพัฒนา  
1. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
2. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียและการท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม   
    ผู้ประกอบการและเครือข่าย  
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  

1. เพ่ิมความสมบูรณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าเชิงรุก  
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชนให้เหมาะสม  
3. ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
5. การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติสนับสนุน  
    การจัดท าฝายต้นน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 
2. สร้างมูลคา่เพ่ิมให้กับสินคา้และบริการการท่องเที่ยว  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการรักษาทรัพยากรในการท่องเที่ยว  
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ 
    ท่องเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
แนวทางการพัฒนา  

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพอนามัย  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ  
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว และสถาบันทางสังคมในการพัฒนา   
    ด้านต่าง ๆ  
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
7. จัดท าฐานข้อมูลทุกดา้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่น  

2. ปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.1   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
“คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง  

                      ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน  า ดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” 
 

2.2   ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา  :  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทาง ถนน ทาง ระบายน้ า  
  1.2 แนวทางการพัฒนา  :  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.3 แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
  1.4 แนวทางการพัฒนา  :  จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 
  1.5 แนวทางการพัฒนา  :  การวางผังเมือง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาด้านการเษตรอินทรีย์ 
  2.2 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 

2.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาด้านการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 
2.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
2.5 แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสริมสินค้า otop 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  3.2 แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
3.3 แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสิรมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสตรี เด็ก คนชรา 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

4.1  แนวทางการพัฒนา  :  การส่งเสิรมสุขภาพอนามัยประชาชน 
  4.2 แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

4.3 แนวทางการพัฒนา  :  การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่ 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.1  แนวทางการพัฒนา   :  การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 

  5.2 แนวทางการพัฒนา   :  การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
5.3 แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกัน 

    และบรรเทาสาธารณะภัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนา   :  การจัดการระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไข    

             ปัญหาน้ าท่วม 
6.2  แนวทางการพัฒนา   :  การรัษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   :  การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
6.4  แนวทางการพัฒนา   :  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่  7  :  ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดกรโดยหลักธรรมมาภิบาล 
7.1  แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7.2  แนวทางการพัฒนา   :  การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบริการประชาชน 
7.3  แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4  แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนารายได้ 
7.5  แนวทางการพัฒนา   :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ 

    ข่าวสารทางราชการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  8  :  ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
8.1  แนวทางการพัฒนา      :  การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จัดทะเบียนปัญหาสังคมและ   

                            ความยากจน 

8.2 แนวทางการพัฒนา   :  การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้และสนับสนุนแนว 

   ทางการด าเนินชีวิตตามพระราชด าริเศษรฐกิจพอเพียง 

8.3 แนวทางการพัฒนา   :  การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 

8.4 แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนารายได้ 
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2.3   เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษา มีสุขภาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี          

การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
4.  การบริการของหน่วยงานสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ประชาชนพึงพอใจการให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
6. การสาธารณูปโภคมีความสะดวก ทั้งการคมนาคมสัญจร  สะพาน รางระบายน้ า  ไฟฟ้า 

และแหล่งน้ าต่างๆ 
2.4   ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ด้านการโครงสร้างพืน้ฐาน 
    - หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อการ
สาธารณูปโภคมีความสะดวก ท้ังการคมนาคมสัญจร  
สะพาน รางระบายน้ า  ไฟฟ้าและแหล่งน้ าต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    - หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตรวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

3. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม  
และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
    - หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษา มีสุขภาพท่ีดี 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี    การสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ท่ัวถึง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

4. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกนัโรค 
    - มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพิ่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค มีสุขภาพท่ีดี 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

5. ด้านการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย  
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวติ 
และทรพัย์สนิ 
- หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ท่ัวถึง  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
6. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ สร้างทัศนคติให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

7. ด้านการเมืองการปกครอง การบรหิารจดักรโดย
หลักธรรมมาภบิาล 
    - มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อหน่วยงานมีการ
พัฒนาการบริการประชาชนให้เกิดความ สะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ประชาชนพึงพอใจการให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

8. ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
        - หน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 
 

2.5   กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา อนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด าเนินการด้าน  การ

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในท้องถิ่น 

4. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ิอให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค           
มีสุขภาพที่ดี 

5. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึง  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. สร้างทัศนคติให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
8. มีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในการด าเนินชีวิต 
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2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ  “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม  
แหล่งน้ า ดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมย่ังยืน” 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ด้านการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สังคม 
มีความพร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  
1.สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม  
  การรวมกลุ่มของเกษตรกร  
2.ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
 และการท าการเกษตรตาม    
 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ   
 พอเพียง  
3.ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและ การ
จัดตั้งตลาดกลาง  
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
จัดการและเสริมสร้างความ 
เขม้แข็งของกลุ่มผูป้ระกอบการ 
และเครือข่าย  
5.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดอุดรธานี 

1.ด้านการส่งเสริม 
พัฒนาเกษตร 
อุตสาหกรรม และ 
ยกระดับมาตรฐานการ 
ผลิตสินค้าเกษตร 
ปลอดภัย 

5.ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

4.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอนุรักษ์
การบริการ และการ 
ส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

6.การเสริมสร้างความ 
มั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิตทรัพย์สินของ 
ประชาชน และ 
สาธารณสมบัต ิ

2.ด้านการพัฒนา 
ศักยภาพการค้า     
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการ 
แข่งขัน 

2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ    
   สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
1.เพิ่มความสมบูรณ์พื้นที่ป่า 
 อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าเชิง  
 รุก  
2.ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสม  
3.ปลูกจิตส านึกให้เกิดความ 
ตระหนักและชว่ยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วน 
ร่วมของประชาชน  
4.การก าจัดขยะและสิ่งปฏกิูล  
5.การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อ 
การเกษตรและสร้างความ 
หลากหลายทางธรรมชาติ 
สนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า 

3.ด้านการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา  
1.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
เดิม และแสวงหาแหล่งทอ่งเที่ยว
ทางเลือกใหม่ 
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้และ
บริการการท่องเที่ยว  
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนตา่งๆ ในการรักษา
ทรัพยากรในการท่องเที่ยว  
4.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ชุมชน 
และเสริมสรา้งการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในด้านการท่องเที่ยว
โดยวิถวีัฒนธรรมชุมชน 

5.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
 

แนวทางการพัฒนา  
1.ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง
โครงสร้าง พื้นฐาน  
2.เสริมสรา้งความสงบสุขในสังคมให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
3.ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพ 
อนามัย  
4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหม้ี 
คุณภาพ  
5.เสริมสรา้งความเข้มแข็งและบทบาท
ของ ครอบครัวและสถาบันทางสังคมใน
การพัฒนาด้านต8างๆ  
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนรว่ม
ของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
7.จัดท าฐานข้อมูลทุกดา้น เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดการ 

4.ด้านการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา  
1.ส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีของไทย และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
2.ปลูกจิตส านึกของประชาชน 
เยาวชน ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและวัฒนธรรมที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด 

อุดรธานี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบต.นาชุมแสง 

1.ด้านการพัฒนา 
  เศรษฐกิจชุมชน 

3. ด้านการทอ่งเที่ยว 2. ด้านรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการจัดการศกึษา 
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน 

5. ด้านการส่งเสรมิศิลปะ  
    วัฒนธรรมและ 
    ขนบธรรมเนียม     
    ประเพณี  
 

2.ด้านเศรษฐกจิ 3.ด้านสังคมและ    
   วัฒนธรรม 

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ด้านสุขภาพอนามัยและ การปอ้งโรค 
5.ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย
การจัดระเบียบสังคมฯ 

7.ด้านการเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ
โดยหลักธรรมมาภิบาล 
8.ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 

เป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษา มี
สุขภาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี  สวัสดิการทั่วถึง มี
ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน 
 

การบริการ สะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประชาชนพึง
พอใจการให้บริการ 
 

การสาธารณูปโภคมีความ
สะดวก ทั้งการคมนาคม
สัญจร  สะพาน รางระบาย
น้ า  ไฟฟ้า และแหลง่น้ า
ต่างๆ 

3.1 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
3.2  การคุม้ครอง  ดแูลที่
สาธารณประโยชน ์
3.3 การคุ้มครองบ ารุงรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
3.4  การควบคุมมลพิษและเหตุ
ร าคาญ 
 

1.1การส่งเสริมให้ประชาชน
ด าเนนิชีวิตโดยยึดหลัก 
“เศรษฐกิจพอเพียง                                         
ตามแนวพระราชด าร”ิ 
1.2  การส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
1.3  การส่งเสรมิให้ประชาชนท า
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
1.4 การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 
 
 

2.1 การจัดบรกิารการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 
2.2 การส่งเสรมิสุขภาพ  ปอ้งกนั
และระงับโรคติดต่อ  การกฬีา
และนนัทนาการ                        
2.3  การอนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่น 
2.4  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คน
พิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส 
2.5  การสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การให้การบรกิารประชาชน 
4.2  การพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายในองค์กร 
4.3 การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ของประชาชน 
4.4 การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้                              
 

5.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  บ ารุงรกัษาถนน  
สะพานและทางระบายน้ า                              
5.2  การจัดหา  จัดท าแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 
5.3  การขยายเขตไฟฟ้า  แสง
สว่าง 
 

 

แนวทางการพัฒนา 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
   สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ด้านเศรษฐกิจ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
- พื่นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา, พื้นทีท่ ากินมีน้อย 
- เมล็ดพันธ์พืช, ปุ๋ย, ยาปราบศตัรูพืชมีราคาแพง 
- ค่าจ้างแรงงานสูง 
- ขาดการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม   
  อาชีพต่างๆ 
- ขาดเงินทุนหมุนเ วียนในการประกอบอาชีพ 
- ดินเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้สารเคม ี
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการเก็บออม 
- พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตมีน้อยราย ท าให้เกษตรกรขาด   
  โอกาสในการต่อรองราคา 

 
- ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทนุการผลิต 
- จัดอบรมหรือทัศนศีกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน   
  ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- แก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ 

2.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- เยาวชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสบืสาน   
  ศิลปะวฒันธรรมประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิน่ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัย  
  จากธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
- เยาวชนขาดจิตส านึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
- การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- ประชาชนมีนิสยัการบริโภคทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน 
- เยาวชนตดิเกมส์ 
- กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดระบบทุนนิยมขี้นในชุมชน 
 

 
- จัดการแข่งขันกีฬา, ส่งเสริมการกีฬาเยาวชน 
- ส่งแสริมด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคระบาด 
  โรคติดต่อ 
- ให้มีการบริการด้านสาธารณสขุข้ันพื้นฐาน 
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูม ิ  
  ปัญญาท้องถิน่ 
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ   
  ประชาชน 
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาส 
- แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
- ควบคุมร้านเกมส์ในชุมชน 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังไม่ดีพอ 
- การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
- การลักลอบตัดไมท้ าลายป่า 
- การเกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง 
- ประชาชนในพื้นที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญและ   
  ผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหาการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงมากเกินไปท าให้ส่งผล   
  ต่อสุขภาพ 

 
- ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล 
- ป้องกันและบ ารุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- สร้างสวนสาธารณะประจ าต าบล 
- ให้มีการป้องกันดูแลที่สาธารณประโยชน์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลและที่ท าการ อบต. 
- ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ถูกบุกรุกท าลาย 
- ควบคุมและป้องกันไฟป่า 
- รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช 
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 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  (SWOT analysis) 

จุดแข็ง(Strength) 
-  พ้ืนที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สามารถพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้ 
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  เช่น  ล าหว้ยราง, ล าห้วยไคร้, ล าน้ าปด 
-  หลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรสามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ผลผลิตสูง  เช่น  ถั่วเหลือง 
-  ต าบลนาชุมแสงเป็นที่ตั้งของวัดป่าภูก้อนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่ได้รับการยอมรับทั่วไป 
-  ต าบลนาชุมแสงเป็นที่ตั้งของวัดป่านาค าน้อยซึ่งเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงทางด้านการปฏิบัติธรรมและ 
   เกจิอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป 
 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
4.ด้านการบริหาร 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ยังไม่มากเท่าที่ควร 
- หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ทีท่ าการ อบต.นาชุมแสง มีความ   
  ล าบากในการมารบับริการ 
- ประชาชนไมไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  อย่างทั่วถึง 
- การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
  และเจ้าหน้าที ่
- งบประมาณในการพฒันาต าบลมีจ านวนจ ากัดและ 
  มีจ านวนน้อย 

 
- จัดให้มีการบริการนอกสถานทีห่รือ อบต.เคลื่อนที่ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการบริหารงาน อบต. 
- ขยายเวลาและปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นของ 
ประชาชน 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มากข้ึน 
- ทัศนศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมผู้บริหาร/ สมาชิก   
  อบต./ พนักงานเจ้าหนา้ที ่
- พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรให้ดีข้ึน 
- ก่อสร้างหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
- พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการ 
  ประชาชน 
- พัฒนาเว็บไซด์ และเฟซบุ๊คของ อบต. เพื่อให้  
  ประชาชนเข้าถึงการบริการของ อบต.ได้รวดเร็ว  
  และทั่วถึง 

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ถนนภายในหมูบ่้านที่ใช้สญัจรบางหมู่บา้นช ารุด -   
  เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังไม่สะดวกทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าคลอง ห้วยต่างๆ บางสายมี   
  ความตื้นเขินมาก 
- น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ (ประปาหมู่บา้น) 
- ขาดไฟฟา้แสงสว่างบางซอยในหมู่บ้าน 
 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ า  
  สะพาน 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน   
  หมู่บ้าน 
- จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอกคลอง  
  ล าห้วย  ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายน้ าลน้ 
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นเพิ่มเติม, ถังเก็บ 
  น้ าฝน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
-  การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
-  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่นยังไม่มากพอ 
-  เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาอาชีพ 
-  การท าการเกษตรของเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีมาก  เช่น  ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าแมลง 
-  ราคาผลผลิตของเกษตรกรยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เพราะเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม 
   จ าหน่ายผลผลิตเพื่อต่อรองราคา 
-  กระแสวัตถุนิยมท าให้เกษตรกรมีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด ารงชีพ 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติมีน้ าใช้เพียงพอเฉพาะฤดูฝน  ส่วนในฤดูแล้งใช้ได้บางแหล่งและไม่สามารถ             
   กักเก็บน้ าได้เนื่องจากตื้นเขิน 
-  ขาดแหล่งกักเก็บน้ าหรือฝายทดน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
-  ถนนเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ไฟฟ้าดับบ่อย 
-  ที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
- ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
โอกาส (Opportunity) 
-  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการและสถาบันการเงินในอ าเภอทุ่งฝนในการปลูกกาแฟ,  
   ปลูกสตรอเบอร์รี่, เลี้ยงโคขุน, ปลูกผลไม้  
-  อ าเภอทุ่งฝนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด 
   อุดรธานี 
-  สามารถพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวได้ 
-  สามารถส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมในการค้าขายของฝากนักท่องเที่ยวได้ 
ภัยคุกคาม (Threat) 
-  การเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย 
-  ต้นทุนการผลิตสูงเช่น  สารเคมี, ปุ๋ย 
-  ค่าครองชีพสูง 
-  ราคาผลผลิตตกต่ า เช่น ราคายางพารา  ราคามันส าปะหลัง  ราคาข้าว 
-  ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง 

3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
         -  ต าบลนาชุมแสง มีภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
         -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเกิดจากผลผลิตล้นตลาด 
         -  กระแสโลกาภิวัตน์,  ระบบทุนนิยม  ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจากการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป  



 

  

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)                      องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง      42 
 
 

3.3   ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร   
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
    พ.ศ.2561 – 2564 
                  

 
 

 
 

 
 
ผลผลิต/ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ
รารร 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 
 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ของ อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 
 

โครงการ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

แบบ ยท.01 
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3.4   แผนผังยุทธศาสตร์ (srtrategic map)   

 

   วิสัยทัศน์              “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ าดีเส้นทางคมนาคมสะดวก         
                              เกษตรกรรมยั่งยืน” 
 
 
 
 
    ยุทธศาสตร์             ยุทธศาสตร์                        ยุทธศาสตร์                    ยุทธศาสตร์                      ยุทธศาสตร์   
 
 
 
   เป้าประสงค์        เป้าประสงค์        เป้าประสงค์         เป้าประสงค์         เป้าประสงค์          เป้าประสงค์       เป้าประสงค์  

 
 

   ค่าเป้าหมาย       ค่าเป้าหมาย     ค่าเป้าหมาย     ค่าเป้าหมาย      ค่าเป้าหมาย      ค่าเป้าหมาย     ค่าเป้าหมาย     ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
      กลยุทธ์            กลยุทธ์         กลยุทธ์         กลยุทธ์         กลยุทธ์         กลยุทธ์        กลยุทธ์         กลยุทธ์          กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
      แผนงาน          แผนงาน       แผนงาน      แผนงาน        แผนงาน       แผนงาน       แผนงาน      แผนงาน        แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 



 

  

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง       44  
 

3.5   รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 61 62 63 64 

3.ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 

4  ด้านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม  
 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ประชาชนได้รับ 
ควาสะดวกสบาย
ในการคมนาคมใน
ชุมชน 

ระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
ภายในต าบล
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

60 80 80 80 ปีละไม่
น้อยกว่า 
10 
โครงการ 

ส่งเสิรมการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการ
คมนาคม 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมทาง ถนน 
ทางระบายน้ า 
2.ติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 
3.พัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ า 
 

กองช่าง ส านักปลัด 

2. การพัฒนาศักยภาพ
การค่าการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน 
 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 
 

-ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

ระดับรายได้
ท่ีเพิ่มขึ้นขอ
ประชาชน 

20 40 40 40 ปีละไม่
น้อยกว่า 
5 โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
การด าเนิน
ชีวิตและ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว
อนุรักษ์ 

1.การพัฒนาด้าน
การเกษตรอินทรีย์ 
2.การเสริมสร้าง
อาชีพเพ่ิมรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด 

 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 61 62 63 64 

3.ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
 

4.ด้านการจัด
การศึกษา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของประชาชน 
 

5.ด้านการส่งเสริม 
ศิลปะวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
 
 

3.ด้านการพัฒนา
สังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-ประชาชนและ
เยาวชนได้รับ
การศึกษา มี
สุขภาพท่ีดี 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี การ
สวัสดิการท่ัวถึง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1. ระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
ภายในต าบล
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

40 60 60 60 ปีละไม่
น้อยกว่า 
9 โครงการ 

- ส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ประเพณี ดูแล
สวัสดิการท่ัวถึง 
และรักษา
ความปลอดภัย
ในชุมชน 

1.ส่งเสริมการ 
ศึกษา 
2.ส่งเสริมการ 
อนุรักษ์วัฒ
ธรรมท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการ
สวัสดิการ 
4.พัฒนาระบบ
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลัด 

3.ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 

4  ด้านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม  
 

4.ด้านสุขภาพ
อนามัยและการ
ป้องกันโรค 

-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ/ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันโรค 

1. ระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
ภายในต าบล
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

40 60 60 60 ปีละไม่
น้อยกว่า 
5 โครงการ 

- ส่งเสริมให้
ชุมชนปลอด
สารพิษและ
ประชาชนมี
สุขภพาอนามัย
ท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น 

1.ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ประชาชน 
2.การป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 
3.การจัด
สุขาภิบาล
บ้านเรือน 
ชุมชน สภานท่ี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด 

แบบ ยท.03 



 

  

 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง        46  
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 61 62 63 64 

6.ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนและสา
ธารณสมบัติ 

4  ด้านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม  
 

5.ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ประชาชนและ
เยาวชนได้รับ
การศึกษา มี
สุขภาพท่ีดี 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี การ
สวัสดิการท่ัวถึง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
ภายในต าบล
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ง 

40 60 60 60 ปีละไม่
น้อยกว่า 
5 โครงการ 

- ส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ประเพณี ดูแล
สวัสดิการท่ัวถึง 
และรักษา
ความปลอดภัย
ในชุมชน 

1.ส่งเสริม
ชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อ
ขจัดส้ินยาเสพ
ติด 
2.การรักษา
ความเรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

5.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 

2.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

6.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟู 

- ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ได้รับการรักษา 
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

20 40 40 40 ปีละไม่
น้อยกว่า 
2 โครงการ 

- สร้างทัศนคติ
ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.รณรงค์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
2.จัดการขยะ
ในต าบล 

ส านักปลัด กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 61 62 63 64 

3.ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมมีความ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 

4  ด้านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม  
 

7.ด้านการเมือง
การปกครอง  
การบริหาร
จัดการโดย
หลักธรรม 
มาภิบาล 

การบริการ
สะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอน 
โปร่งใส 
ประชาชนพีง
พอใจการ
ให้บริการ 

-ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งขึ้น 

-การบริหารจัดการ
องค์กรเพิ่มขึ้น 

-ร้อยละของการ
พัฒนาบุคลากร 

20 40 40 40 ปีละไม่น้อย
กว่า 4 
โครงการ 

ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการ
ยึดหลักธรรม
มาภิบาล 

1.ส่งเสริม
กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การเมืองการ
ปกครอง 
2.จัดหา
ครุภัณฑ์ให้
เพียงพอ 
3.อบรมดูงาน 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

6.ด้านการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนและสา
ธารณสมบัติ 

4.ด้านการจัด
การศึกษา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคม
และคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของประชาชน 
 

8.ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

การช่วยเหลือ
ด้านท่ีอยู่อาศัย
ให้ประชาชนท่ี
ยากจนและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้ผู้
ยากไร้ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

-แก้ไขปัญหาผู้ไร้ท่ี
อยู่อาศัย 

20 40 40 40 ปีละไม่น้อย
กว่า 2 
โครงการ 

ส่งเสิรมให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นและ
ช่วยเหลือด้าน
ท่ีอยู่อาศัยผู้
ยากไร้ 

1.การ
ช่วยเหลือด้าน
ท่ีอยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ 
2.ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้
ให้ประชาชน 

ส านักปลัด กองช่าง 

 
 

แบบ ยท.03 
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ส่วนท่ี  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
1.1 -ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ถนน ทางระบายน้ า 
ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

1.2 -ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟา้
สาธารณะ 

ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

1.3 -พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงาน
การเกษตร 

กองช่าง ส านักปลัด 

1.4 -จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

1.5 -การวางผังเมือง ด้านบริการ
ชุมชนและสงัคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

2 ด้านเศรษกิจพอเพียง     
2.1 -การพัฒนาด้านการเกษตร

อินทรีย ์
ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

2.2 -การเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได ้ ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

2.3 -การพัฒนาด้านการผลดิเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและลดต้นทุน 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

2.4 -การพัมนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

2.5 -การส่งเสริมสินคา้ otop ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

3.1 -ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 

ด้านบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

3.2 -ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

3.3 -ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

3.4 -การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม สตรี เด็ก คนชรา 

ด้านสวัสดิการ
สังคมและสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 

4 ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

    

4.1 -ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน 

ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

4.2 -การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

4.3 -การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน 
ชุมชน สถานที ่

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

    

5.1 -การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด 

ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

5.2 -การรักษาความเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในหมู่บา้น 

ด้านป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

แผนงานงานรักษา
ความสงบภายใน 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

5.3 -การพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้
และสถานที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

6.1 -การจัดการระบายน้ าทิ้งจาก
ชุมชนและระบบป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 
 

6.2 -การรักษาความสะอาดและ
ความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

6.3 -การส่งเสริมความร่วมมือในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 
6.4 -การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่

สาธารณะ 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน

การเกษตร 
กองสวัสดิการ

สังคม 
ส านักปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 การเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการโดย
หลักธรรมมาภิบาล 

    

7.1 -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

7.2 -การปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานและบริการประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

7.3 -การพัฒนาเครื่องมือ เคร่ืองใช้
และสถานที่ปฏบิัติงาน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

7.4 -การพัฒนารายได ้ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

7.5 -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางราชการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

8 ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

    

8.1 -การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้จดทะเบียนปัญหาสังคม
และความยากจน 

ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

8.2 -ส่งเสริมการประกอบอาชพีเพิ่ม
รายได้และสนบัสนุนแนว
ทางการด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

8.3 -การช่วยเหลือปัญหาที่ดนิท ากนิ ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

8.4 -การช่วยเหลือด้านปัญหาหนี้สนิ ด้านสง่เสริมและ
สนับสนนุความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
1.1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ า 23 16,090,000 24 13,686,000 24 13,686,000 24 13,686,000 95 57,148,000 
1.2. ติดตั้งและปรบัปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 90,000 
1.3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 2 1,890,000 4 3,520,000 4 3,520,000 4 3,520,000 14 3,520,000 
1.4. จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 1 500,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 7 2,900,000 
1.5 การวางผังเมือง 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านเศรษฐกิจ           
2.1 การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย ์ 0 0 3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000 
2.2 การเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ 0 0 5 300,000 5 300,000 5 300,000 15 900,000 
2.3 การพัฒนาด้านการผลิดเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 
2.4 การพัมนาทักษะฝีมือแรงงาน 1 30,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 7 270,000 
2.5 การส่งเสรมิสินค้า otop 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 9 1,320,000 13 1,450,000 13 1,450,000 13 1,450,000 22 5,670,000 
3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 4 600,000 5 630,000 5 630,000 5 630,000 19 2,490,000 
3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 5 700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 6 2,700,000 23 8,800,000 
3.4 การส่งเสรมิผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา 5 1,080,000 4 1,050,000 4 1,050,000 4 1,050,000 17 4,230,000 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

          

4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 2 60,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 14 510,000 
4.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 3 150,000 4 180,000 4 180,000 4 180,000 15 690,000 
4.3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานท่ี 0 0 2 700,000 2 700,000 2 700,000 6 2,100,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          

5.1 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยา
เสพติด 

1 100,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 10 790,000 

5.2 การรักษาความเรยีบร้อยและความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

5 1,750,000 6 1,800,000 6 1,800,000 6 1,800,000 23 7,150,000 

5.3 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

0 0 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



 

  

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง       55  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

          

6.1 การจัดการระบายน้ าท้ิงจากชุมชนและระบบป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1 200,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 7 2,300,000 

6.2 การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

1 200,000 3 3,000,000 3 3,000,000 3 3,000,000 10 9,300,000 

6.3 การส่งเสรมิความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 
6.4 การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวในท่ีสาธารณะ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
ยุทธศาสตร์ที่  7  :  ด้านการเมืองการปกครอง   
การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

          

7.1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร 3 340,000 3 340,000 3 340,000 3 340,000 12 1,360,000 
7.2 การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบริการประชาชน 4 350,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 19 1,430,000 
7.3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏบิัติงาน 3 230,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 15 1,070,000 
7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่
ข่าวสารทางราชการ 

3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 12 1,920,000 

 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  8  :  ด้านการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน 

          

8.1 การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้จดทะเบียน
ปัญหาสังคมและความยากจน 

0 0 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 

8.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิม่รายได้และสนับสนุน
แนวทางการด าเนินชีวิตตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 700,000 

8.3 การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 600,000 
8.4 การช่วยเหลือด้านปัญหาหนีส้ิน 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 600,000 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกพ่อ
ประมวล ถึง สามแยกหอปูต่า  
ม.1 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.1 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง4เมตร ยาว 
ประมาณ 140 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 

- 308,000 308,000 308,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.1 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
อนัน ถึง คูบึงบ้านโพธ์ิ ม.1 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.1 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวประ 
มาณ 340 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 748,000 748,000 748,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.1 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สามแยก
บ้านนางมะลิวลัย์ ถึง บ้านนาง
ดวงดาวโสดาค าแสน ม.1 
 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.1 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

300,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.1 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. วัดศรี
วิทยาราม ถึง โค้งบ้านนาง
น้อย ม.2 
 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.2 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,500 เมตร  
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.2 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สามแยก
วัดศรีวิทยาราม ถึง  
เมรุป่าช้า ม.2 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.2 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

500,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.2 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ไร่
ก านันไพรบูรณ ์ม.3 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.3 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 
ประมาณ 200 เมตร ตามแบบ 
ทีอ่บต.ก าหนด 

880,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.3 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สามแยก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.3 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

- 400,000 400,000 400,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.3 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. แยก
บ้านนายทองแดง บุญพา ถึง 
บ้านนาง สุพรรณ์ อนานันต์ 
ม.4 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.4 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
ประมาณ 120 เมตร ตามแบบ 
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000. - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.4 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัด
ป่าทิศตะวันออก ถึง ต าบล
นาทม ม.4 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.4 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 220 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

- 650,000 650,000 650,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.4 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 
วัดพรมมา ถึง รอบบ้านโนน
สมบูรณ์ ม.5 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.5 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 1,500 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 
 

- 300,000 300,000 300,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.5 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 ถึง ต.นาทม  

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.5 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 
ประมาณ 200 เมตร ตามแบบ 
ที่อบต.ก าหนด 

880,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.5 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
เทพณรงค ์ถึง บ้านนายชุ่น 
ทุมพร ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.6 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
ประมาณ 120 เมตร ตามแบบ 
ทีอ่บต.ก าหนด 
 

800,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.6 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
นางบุสดี จันทร์เทา ถึง  
บ้านนางอัญชลี กุดี ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.6 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

- 300,000 300,000 300,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.6 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
ศร ีถึง บ้านนายหัด จิตร
บรรจง ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.6 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

- 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.6 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง
นงค์ ศรีเฮียงโคตร ถึง ถนน
สายบ้านโนนสวรรค ์ม.6 
 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.6 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 550 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

- 550,000 550,000 550,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.6 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
วิลัย กุลสุวรรณ ถึง  
สามแยกไปสมวิไล ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.7 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

- 600,000 600,000 600,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.7 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หนอง
เลิงปอ ถึง 3 แยกนานาย
นรินทร์ เสรพล ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.7 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 250 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

- 550,000 550,000 550,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.7 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. สวน  
อ.อรุณ ถึง ห้วยวังโคโม่ ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.7 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 200 เมตร ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 
 

750,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.7 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง
ทองวัน ถึง 3 แยกหน้า 
บ้านนางบุญรัตน์ ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.7 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 
250 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 
 

- 550,000 550,000 550,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.7 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. นาแม่
สด ม.8 ถึง เขตบ้านกล้วย 
ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง 

-เพื่อให้ประชาชน  
 ม.8 มีถนนใช้ใน 
 การคมนาคมได ้
 สะดวก 

-ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 
600 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 
 

700,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ม.8 
 มีการคมนาคม 
 สัญจรทีส่ะดวก 
 ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
ศาลากลางบ้าน ถึง บ้านพ่อ
สมชาย ม.1 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 300 
เมตร ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 
 

- 750,000 750,000 750,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนาง
รัตน์ พุทธศร ีถึง บ้านนายเสถยีร 
วงศ์พุฒ ม.1 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 
300 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 

500,000 -  - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างรางระบายน้ า สามแยก
บ้านนายประสิทธ์ิ ถึง สามแยก
โรงเรียน บ้านโพธิ์ฯ ม.2 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ ายาว 
1,000 เมตร ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างรางระบายน้ า ทางเข้า
ประตโูขง ถึง วัดศรีวิทยาราม  
ม.2 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 
700 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 

750,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า แยกบ้าน
นางแสงจันทร์ ถึง สามแยกบ้าน
วีระชัย ม.2 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 
700 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด 
 

- 580,000 580,000 580,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยก
กลางบ้าน ถึง ทางลาดยางเส้นทาง
ไปบ้านช้าง-บ้านเหล่าวิชา ม.3 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ ายาว 
1,000 เมตร ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

800,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนาย
ทองม้วน แสงดี ถึง บ้านนาย
ทองแดง บุญพา ม.4 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ ายาว 
200 เมตร ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

500,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนาย
ทองม้วน แสงดี ถึง นางสมควร ปู่
คาน ม.4 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ ายาว 
200 เมตร ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 
 

700,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าวัด
พรมมา ถึง สามแยกทางด้าน
ตะวันตกแม่เบง ม.5 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ ายาว 
600 เมตร ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

- 700,000 700,000 700,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า สี่แยกร้านวมิล
การค้า ถึง ประตูหนา้ ร.ร. ทางด้าน
ตะวันออก (เส้นบ้านนาทม) ม.5 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 200 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 800,000 800,000 800,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าร้านชุมชน 
ถึง หน้าวัดด้านตะวันออก ม.6 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 520 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

700,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้านนาย 
ธนากร ถึง หนองเลิงปอ ม.7 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 300 เมตร  
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 600,000 600,000 600,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า 4 แยกบ้านนาง
ค าปุ่น ถึง หนองเลิงปอตอนบน ม.7 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 500 เมตร 
 ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 

750,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 



 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนางเสถียร 
ถึง หน้าบ้าน นางจิตร สีสองเมือง ม.7 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 500 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 650,000 650,000 650,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนางณฐั
กานต์ น้อยดี ถึง บ้านนางจิตร สสีอง
เมือง ม.7 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 500 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

800,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า 4 แยกศาลา
กลางบ้าน ถึง หน้าบ้านนายค าหมนุ 
ม.8 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 180 เมตร  
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 

750,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า 4 แยกพ่อถวิล 
ถึง 3 แยกบ้านพ่ออินทร์ ม.8 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 180 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 
 

600,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

แบบ ผ.01 



 

  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า 4 แยก 
บ้านนายทองสา ถึง 3 แยก 
บ้านพ่อบุญเรื่อง ม.8 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 180 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 750,000 750,000 750,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า 4 แยกบ้านแม่
สด ถึง 4 แยกบ้านนางตุ้มทอง ม.8 

-เพื่อระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 180 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด 

- 600,000 600,000 600,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง นางจันทรเ์พ็ง หนู
แจ่ม ถึง นานายดาวเรือง  
ชนะสะแบง ม.4 

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว
ประมาณ 200 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

300,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างหนองห้วยอีเริง 
ม.5 ถึง เส้นทางบ้านถ่อนนาเพลิน ต.
บ้านทราย อ.พิบูลยร์ักษ ์

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

-ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

600,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

แบบ ผ.01 



 

  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้านนายถาวร 
ถึง นานายลือ โพธิ์น้ าเที่ยง ม.6 

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

650,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนลูกรัง นาผู้ช่วยทอง  
สว่างแสง ม.6 

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

750,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนดิน แยกถนนลูกรัง ม.6 
ถึง ถนนลูกรังดอนดู ่

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

-ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

- 400,000 400,000 400,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างหนองเลิงปอ 
ม.7 

-เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

-ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

430,000 - - - -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 



 

  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน -เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได ้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

350,000 350,000 350,000 350,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม ได้
สะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร/
ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานท่ีในส านักงาน 

-ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารส านักงาน และ
ซ่อมแซมสถานท่ี  

500,000 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-มีส านักงาน
สถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

47 ต่อเติมซ่อมแซมศาลา
พักศพ 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ที่ท าพิธีกรรมศาสนา 

-เมรุวัดในเขตองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลนา
ชุมแสง 

550,000 550,000 550,000 550,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนได้มีที่
ท าพิธีกรรม
ศาสนา 

กองช่าง 

รวม  จ านวน 47 โครง 16,090,000 13,686,000 13,686,000 13,686,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  4.ด้านการจดัการศึกษาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม 

แบบ ผ.01 



 

  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.2  แผนงาน  :  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง -เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ใน การ
สัญจร  
 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ปักเสาพร้อมพาดสาย 
ติดตั้ง อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
จนแล้วเสร็จ ตามแบบ 
และ/หรือรายการ
ละเอียด ของ อบต.นา
ชุมแสง และ/หรือการ
ไฟฟ้า 

300,000 300,000 300,000 300,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ได้รับ 
ประโยชนส์ัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

แบบ ผ.01 



 

  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.3 แผนงาน – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขุดลอกแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ  
 

- ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ  
ในเขตต าบลนาชุมแสง หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม  
ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างฝาย
น้ าล้น / 
ท่อระบายน้ า
เหลี่ยม 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น / ท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ในเขตต าบลนาชุมแสง หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

870,000 870,000 870,000 870,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน มี
น้ าเพื่อใช้ใน 
การอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.3 แผนงาน – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมผนัง
กั้นน้ า/ 
ฝายกั้นน้ า /
ฝายน้ าล้น 

-เพื่อให้มีน้ า
ส าหรับท า
การเกษตร 
 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมผนังกั้นน้ า/ 
ฝายกั้นน้ า /ฝายน้ าล้น ในเขตต าบลนาชุมแสง  
หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

- 800,000 800,000 800,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม  
ได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งน้ า 
สาธารณะ
ประโยชน ์

-เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในเขต 
อบต.นาชุมแสง หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 
 

- 850,000 850,000 850,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน  
มีสถานท่ี
พักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 
 

กองช่าง 

รวม จ านวน 4 โครงการ 1,890,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.4 แผนงาน – จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ขยายเขต ประปา
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 
 

-ขยายเขต ประปาหมู่บ้าน ในเขตต าบล
นาชุมแสง หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน มีน้ าเพื่อ
ใช้ใน การอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ขุดเจาะบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

-เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคบริโภค
ในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ในเขต
ต าบลนาชุมแสง หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

- 300,000 300,000 300,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ประชาชน มีน้ าเพื่อ
ใช้ใน การอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม จ านวน 2 โครง 500,000 800,000 800,000 800,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.01 



 

  

    1.5 แผนงาน – การวางผังเมือง 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการผังเมืองชุมชน
ต าบลนนาชุมแสง 

-เพื่อให้ผังเมืองชุมชนใน
เขตต าบลนาชุมแสง
เป็นไปตามผังเมืองรวม 
 
 

-สนับสนุนส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง 
 

- 500,000 500,000 500,000 -ระดับ 
 ความส าเร็จ 
 ของเป้าหมาย 

-ได้จดัระเบียบการ
ใช้พื้นที่ในเขตต าบล
นาชุมแสงให้ถูกต้อง
ตามผังเมือง 
 
 
 

กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครง - 500,000 500,000 500,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  2. การพัฒนาศักยภาพการคา่การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านเศรษฐกิจ 
         2.1 แผนงาน – การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งกองทุนปุ๋ย 
 

-เพื่อเป็นกองทุนให้
เกษตรกรมีเงินทุน
หมุนเวียน 

-จัดตั้งกองทุนปุ๋ยทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

- 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
2 โครงการสวนสมุนไพรไทย

เพื่อสุขภาพ 
-เพื่อเป็นการสนับสนุน
สมุนไพร ไทยให้ดตี่อ
สุขภาพประชาชน 

-สวนสมุนไพรในเขต
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
3 โครงการส่งเสริมปลูกพืช 

ผักสวนครัว รั้วกินได ้
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
ปลูกพืชผักสวนครัว
สามารถสรา้งรายได้และ
รับประทานได ้

-ประชาชนในเขต
อบต.นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 3 โครงการ - 150,000 150,000 150,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2. การพัฒนาศักยภาพการค่าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านเศรษฐกิจ 
         2.2 แผนงาน – การเสรมิสร้างอาชีเพ่ิมรายได้ 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตร ี

-เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตร ี

-กลุ่มสตรีในเขต 
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของเป้าหมาย 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
2 โครงการส่งเสริมการ 

เลี้ยงสตัว ์
-เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
การเลีย้งสัตว ์

-กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในเขต
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
3 โครงการส่งเสริมการปลูก

เห็ดของกลุ่มแม่บ้าน 
-เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
ปลูกเห็ดเศรษฐกิจสร้าง
รายได้ชุมชน 

-กลุ่มแม่บ้านในเขต
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 120,000 120,000 120,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
4 โครงการส่งเสริมกลุ่มทอ

ผ้าไหม จักสาน ตัดเยบ็ 
และช่างประดิษฐ ์

-เพื่อสนับสนุนการทอผ้า
ไหม จักรสาน ตดัเย็บ  
ช่างประดิษฐ ์

-กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบล นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของเป้าหมาย 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
5 โครงการผลติข้าวครบ

วงจรต าบลนาชุมแสง 
เพื่อให้เกษตรกรมี
ทางเลือกในการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบลนาชุมแสงทั้ง 
8 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของเป้าหมาย 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
รวม จ านวน 5 โครงการ  300,000 300,000 300,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  2. การพัฒนาศักยภาพการคา่การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านเศรษฐกิจ 
         2.3 แผนงาน – การพัฒนาด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการผลิต
อาหารสตัว ์

-ช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่าย
ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์
ในการจัดซื้ออาหาร 

-เกษตรกรในเขต
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

อาสาสมัครปศสุัตว ์
-เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรม
ของอาสาสมัครปศุสตัว์ใน
การดูแลสัตวเ์ป็นไปด้วยด ี

-อาสาสมัครต าบล 
นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
รวม จ านวน 2 โครงการ - 60,000 60,000 60,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  2. การพัฒนาศักยภาพการคา่การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านเศรษฐกิจ 
         2.4 แผนงาน – การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการจดัหาเครื่องมือ
ส าหรับฝึกทักษะอาชีพ 

-เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการฝึกทักษะ
ให้กับวัยแรงงานเพื่อน าไป
ประกอบอาชีพ 

-จัดหาเครื่องมือ
ส าหรับใช้ฝึกทักษะ
กลุ่มอาชีพ 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ หรือพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีรายได้เสรมิสามารถ
พึ่งตนเองได้มีการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย 

-กลุ่มอาชีพในเขตต าบล
นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 2 โครงการ 30,000 80,000 80,000 80,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  2. การพัฒนาศักยภาพการคา่การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านเศรษฐกิจ 
         2.4 แผนงาน – การส่งเสริมสินค้า OTOP 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์
สินค้าและอาหาร 

-เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าและอาหารของกลุม่
สตรีแม่บ้าน 

-กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 
2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการของ
ผู้ผลิต 

-เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผูผ้ลติให้ดี
ยิ่งข้ึน 

-กลุ่มอาชีพในเขต 
ต าบลนาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละรายได ้
 ที่เพ่ิมขึ้น 

-โครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค ์

กองสวัสดิการ
สังคม/ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 2 โครงการ - 60,000 60,000 60,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบ ผ.01 



 

  

          3.1 แผนงาน – ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ 
ใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน 

-เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท า
สื่อการเรียนท่ีทันสมยั 

-จัดหาสื่อผลิตการ 
เรียนการสอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนท่ีทันสมยั 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิม่

ศักยภาพ ให้กับครผูู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถครูผูส้อน 
-เพื่อให้ครูผู้สอนมีความ
พร้อมในการดูแล 

-ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ครูผู้ช่วยผูดู้แลเด็ก
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ และเทคนิค 
การเรยีนการสอน
ให้กับเด็กได้อย่างมี
คุณภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

-เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน ์

-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เด็กไดเ้รียนรู้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.1 แผนงาน – ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก 

-เพื่อสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนา 
เด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
5 โครงการอาหารกลางวัน 

ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อให้นักเรียนเด็กเล็ก
ประจ า ศูนยม์ีอาหาร
กลางวันรับประทาน -เด็ก
เล็กมสีารอาหารครบถ้วน 
ตามโภชนาการ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
อาหารครบถ้วน -เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรณู ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

6 โครงการจดัหาวัสดุเครื่อง
แต่งกายนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้นักเรียนมีชุดเครื่อง
แต่งกายที่พร้อมและเป็น
ระเบียบ 

-นักเรียนประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-นักเรียนมีชุดเครื่อง
แต่งกายที่พร้อมและ
เป็นระเบียบ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.1 แผนงาน – ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์

-เพื่อสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนา 
เด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
8 โครงการอาหารกลางวัน 

ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เรียนรองรับ 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

- 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารสถานท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
9 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 

(นม) นักเรียนประถมศึกษา
ในเขตต าบลนาชุมแสง 3 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

-เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถม ศึกษาในเขต 
อบต.นาชุมแสงได้
รับประทานอาหารเสรมิ
(นม) ตามหลักโภชนาการ 

-จัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) จ านวน 3 
โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ได้รับสารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง          84  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.1 แผนงาน – ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ี ของเด็กปฐมวัย 

-เพื่อเสริมสรา้งเด็ก ให้มี
ทักษะ และมี
ประสบการณ์เรยีนรู้  

-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เสริมสรา้งเด็ก ให้มี
ทักษะ และมี
ประสบการณ์เรยีนรู ้

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
11 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีครูผูดู้ แลเด็ก 
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดร้ับ
การตรวจสุขภาพประจ าป ี

-ครูผู้ดูแลเด็ก  
ทั้ง 3 ศูนย์ 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ผู้ดูแลเด็กได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปมีีร่างการที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

12 โครงการจดัตั้งศูนยเ์ด็ก 
และเยาวชนต าบล 
นาชุมแสง 

-เพื่อส่งเสรมิเด็กและ
เยาวชนมีความรู ้

-เด็กและเยาวชน 
อบต.นาชุมแสง  
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู ้
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
13 โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมนักเรียน 
-เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีของ
นักเรียนต่อสังคมและ
ชุมชน 

-โรงเรียนในเขต 
อบต. นาชุมแสง 3 
โรงเรียน 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-นักเรียนได้รับความรู้
และ มีวินัยที่ด ี

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 13 โครงการ 1,320,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.2 แผนงาน – ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการจดังานประ 
เพณีวันเข้าพรรษา 

-เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดมิ 
 

-จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา  
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี ท่ีดี
งามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

2 โครงการวันสงกรานต ์
และผูสู้งอาย ุ

-เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดมิ 

-จัดวันสงกรานต์และ 
ผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี ท่ีดี
งามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
3 โครงการประเพณ ี

บุญบั้งไฟ 
-เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดมิ 

-ประเพณบีุญบั้งไฟ  
ปีละ 1 ครั้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี ท่ีดี
งามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.2 แผนงาน – ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

-เพื่อจัดท างานประเพณี
ลอยกระทง 

-จัดงานประเพณี ลอย
กระทง ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี ท่ีดี
งามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
5 โครงการจดังานวันส าคญั

ทางพระพุทธศาสนา 
และวันส าคัญแห่งชาต ิ

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและปลูกฝัง
มารยาทอันดีงาม 

-จัดงานวันส าคัญ - 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี ที่ดี
งามสืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 5 โครงการ 600,000 630,000 630,000 630,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.3 แผนงาน – ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อรณรงค์ให้เด็กได้
ตระหนักถึงหน้าท่ี
ความส าคญัต่อ
ประเทศชาต ิ

- เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สร้างให้เด็กมีความรู้
ความสามารถเป็น
อนาคต 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประชาชนต้าน 
ยาเสพตดิ 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ออกก าลังกาย 

- ประชาชนท่ัวไป  100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนเกิด ความ
รักสามคัคีและ
เยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 

3 โครงการแข่งขันกีฬา 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

-เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น 

-ส่วนราชการท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอทุ่งฝน 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หน่วยงานข้าราชการ
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ -เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

       5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.3 แผนงาน – ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา -เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้
เยาวชนไดฝ้ึกซ้อมและ
แข่งขัน 

- จัดซื้อวัสดุกีฬา   
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาใช้ในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
5 โครงการปรับปรุง 

ก่อสร้างสนามกีฬา 
-เพื่อส่งเสรมิกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

-ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬา ในเขต
อบต.นาชุมแสง 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างเป็นประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
6 โครงการแข่งขันกีฬา 

ชุมชนสัมพันธ์ 
-เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ออกก าลังกาย 

-เยาวชน 8 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 6 โครง 700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

 5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.4 แผนงาน – การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม สตรี เด็ก คนชรา 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยม 
บ้านคนพิการ 

-เพื่อส่งเสรมิการออก
เยี่ยมบ้านคนพิการ ให้
ความช่วยเหลือผู้พิการใน
ด้านต่างๆ 

- บ้านคนพิการ 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

30,000 - - - -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ส่งเสรมิการออกเยีย่ม
บ้านคนพิการ ให้
ความช่วยเหลือผู้
พิการในด้านต่างๆ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุให้
มีกิจกรรมต่างๆ 

- ผู้สูงอายุ ทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนผูสู้งอายุให้
มีกิจกรรมต่างๆ 
 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์  
เพื่อการยังชีพผู้พิการ 

-เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

-ผู้พิการ 
(เพิ่ม-ลดที่ได้ขึ้น
ทะเบียน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละจ านวน ผู้
พิการที่ ได้รับ
สวัสดิการ 

-ผู้พิการ ไดร้ับ
สวัสดิการ ท าให้มี
รายได้ใน การเลี้ยงชีพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.4 แผนงาน – การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม สตรี เด็ก คนชรา 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห์  
เพื่อการยังชีพผู้สูงอาย ุ

-เพื่อสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอาย ุ

-ผู้สูงอาย ุ
(เพิ่ม-ลดที่ได้ขึ้น
ทะเบียน) 

800,000 800,000 800,000 800,000 -ร้อยละจ านวน 
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ 
สวัสดิการ 

-ผู้สูงอายุได้รับ 
สวัสดิการท าให้มี  
รายได้ในการ เลี้ยงชีพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์HIV 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผูต้ิด
เชื้อ HIV 
 

-ผู้ป่วยเอดส ์
(เพิ่ม-ลดที่ได้ขึ้น
ทะเบียน) 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละจ านวน 
ผู้ป่วยโรคเอดส ์
ที่ได้รับ สวัสดิการ 

-ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ 
สวัสดิการท าให้มี  
รายได้ในการ เลี้ยงชีพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 5 โครงการ 1,080,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค 
          4.1 แผนงาน – ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 

-เพื่อส่งเสรมิ ประชาชนใน
เขต อบต.นาชุมแสงให้มี
ความสุขการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวที่อบอุ่น 

- ครัวเรือน  
ในเขต อบต. 

30,000 - - - -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ส่งเสรมิ ประชาชน
ในเขต อบต.นา
ชุมแสงให้มีความสุข
การอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวที่อบอุ่น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส ์

-เพื่อสนับสนุนให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

30,000 - - - -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนในเขต
ต าบลนาชุมแสงมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันจากโรคเอดส ์

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

3 โครงการคดัเลือกและสร้าง
แม่ตัวอย่าง 

-เพื่อเป็นการสนับสนุน
ตัวอย่างแม่ที่ด ี

- สตรี ในเขตอบต. - 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-มีการกระตุ้นให้แม่
เอาใจใส่บุตรของตน
มากขึ้น 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค 
          4.1 แผนงาน – ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาของผู้สูงอาย ุ

-เพื่อช่วยให้กลุ่มผูสู้งอายุ
มาร่วมกันท ากิจกรรม
ด้วยกัน 
 

- ผู้สูงอาย ุ
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-กลุ่มผูสู้งอายุมา
ร่วมกันท ากิจกรรม
ด้วยกัน 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

5 โครงการผลติน้ าดื่มที่
ปลอดภัยตามหลักการของ
กรมอนามัย (อย.) 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่ม
ที่สะอาดและปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

-ประชาชน 8 
หมู่บ้านมีที่ผลิด 
น้ าดื่มที่สะอาด 

- 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนมีน้ าดื่มที่
สะอาดและปลอดภยั
ต่อสุขภาพ 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

6 โครงการคาราวานแพทย์
แผนไทย 

-เพื่อให้บริการและ
เผยแพรค่วามรูด้้านแพทย์
แผนไทย 

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

- 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนได้บริการ
และความรู้อย่าง
ทั่วถึง 

กองการ 
สวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 6 โครงการ 60,000 150,000 150,000 150,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค 
          4.2 แผนงาน – การปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อลดอัตราการเกดิโรค
ไข้เลือดออกในต าบลนา
ชุมแสง 

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออก 

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/ส านักปลัด 
2 โครงการเตรยีมความ 

พร้อมและเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก 

-เพื่อควบคุมและป้องกัน 
โรคไขห้วัดนกในต าบล 

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค 
ไข้หวัดนก 

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/ส านักปลัด 
3 โครงการอบรม 

อาสาสมัครปศสุัตว ์
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ด้านปศุสตัว ์

-อาสามัครปศุสตัว์ 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-อาสาสมัครปศสุัตว์
มีความรู้ในการดูแล
รักษาสัตว ์

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/ส านักปลัด 
4 โครงการควบคมุและ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบล 

- สุนัขในเขต อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ไม่มีการแพร่ 
ระบาดของโรค  
พิษสุนัขบ้า 

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 4 โครงการ 150,000 180,000 180,000 180,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค 
          4.3 แผนงาน – การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่ 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อตั้งตลาดสด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้หมุนเวียนภายใน
ชุมชน 

-สถานท่ีก่อตั้งตลาด
จ านวน 1แห่ง 

- 600,000 600,000 600,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-มีตลาดที่ถูก
สุขลักษณะเพิ่มขึ้น
ภายในต าบล 

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/กองช่าง 
2 โครงการประกวดหมู่บ้าน

น่าอยู่ 
-เพื่อให้หมู่บ้านในเขต 
อบต.เป็นหมู่บ้านท่ีสะอาด 
น่าอยู่ 

- ทั้ง 8 หมู่บ้าน - 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หมู่บ้านในเขต 
อบต.สะอาดน่าอยู ่

กองการ 
สวัสดิการสังคม 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 2 โครงการ - 700,000 700,000 700,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  6. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบตัิ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5.1 แผนงาน – การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการอบรมกลุม่ 
เยาวชนเพื่อลดภาระ
ทะเลาะวิวาทในหมู่บ้าน 

-เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนมี
ความรู้และลดความ
ทะเลาะวิวาท 

- เยาวชนใน 8 
หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เยาวชนมีความรู้
และลดการทะเลาะ
วิวาทในชุมชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

-เพื่อบ าบัดฟื้นฟู และฝึก
อาชีพแก่ ผู้ติดยาเสพติด 

- ฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายในเขต

อบต.นาชุมแสง 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ลดการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

ส านักปลดั 

3 โครงการรวมพลังแผ่นดิน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

-เพื่อให้ยาเสพตดิหมดไป
จากชุมชน 

- เยาวชนใน 8 
หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ลดการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 3 โครงการ 100,000 230,000 230,000 230,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  6. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบตัิ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แบบ ผ.01 



 

  

          5.2 แผนงาน – การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-เพื่อส่งเสิรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

- ทั้ง 8 หมู่บ้าน - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ส่งเสิรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และทัศน์ศึกษาดูงาน  
อปพร. 

-เพื่อส่งเสรมิให้ อปพร.  
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
รักษาความสงบในหมู่บ้าน 

- ปีละ 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-อปรพ.สามารถเรยีนรู้
วิธีป้องกันและระงับ
สาธารณะภัย 

ส านักปลดั 

3 โครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 

-เพื่อให้งานป้องกันภัย
อุบัติในการช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

-หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
อบต.นาชุมแสง 

700,000 700,000 700,000 700,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หน่วยกู้ชีพมีการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

ส านักปลดั 

4 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตภิัยบนท้องถนน 

-เพื่อตั้งจุดตรวจใน 
เทศกาลส าคัญ 

- จัดตั้งจุดตรวจปี
ละ 2 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ปริมาณการเกดิ 
อุบัติเหตลุดลง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   6. ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5.2 แผนงาน – การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนกิจการ 
อปพร. 

-เพื่อให้กิจการ อปพร. ใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและป้องกัน
อุบัติเหตดุ าเนินไปด้วยด ี

- อปพร.ในเขต 
อบต.นาชุมแสง 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-พื้นที่ในเขตต าบลนา
ชุมแสงมีความสงบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

-เพื่อส่งเสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.นาชุมแสง 

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ส่งเสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.นาชุมแสง 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 6 โครงการ 1,750,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - 

 
 
 
 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง          98  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   6. ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5.3 แผนงาน – การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคารหน่วย 
กู้ชีพ อบต.นาชุมแสง 

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
หน่วยกู้ชีพท่ีช ารุดเสียหาย 

-ปรับปรุงอาคารใน
ส านักงาน 

- 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หน่วยกู้ชีพ
สะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
ประจ ารถกู้ชีพ 

-เพื่อส่งเสรมิการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยใน
เบื้องต้นและมี
ประสิทธิภาพสูง 

-จัดซื้ออุปกรณ์ใน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 

- 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ช่วยส่งเสริมให้
อุปกรณ์ประจ าหน่วยกู้
ชีพมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 2 โครงการ - 600,000 600,000 600,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   2. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6.1 แผนงาน – การจัดการระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบบ าบัด 
น้ าเสียในหมู่บ้าน 

-เพื่อส ารวจปญัหาและ
หาวิธีแก้ไขน้ าเสีย
ภายในชุมชน 

-แก้ไขระบบบ าบดัน้ า
เสียในทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ในแต่ละหมู่บา้นมี
ระบบระบายน้ า 
เสียที่ด ี

ส านักปลดั 
/กองช่าง 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 

-เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัย 

-ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขต 
อบต.นาชุมแสง  
8 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หมู่บ้านดังกล่าวได้รบั
การส ารวจและหาวิธี
ป้องกันเตรียมพร้อม
รับมือ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 2 โครงการ 200,000 700,000 700,000 700,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   2. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6.2 แผนงาน – การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ -เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขถูก
สุขลักษณะ 

-จ านวน 1 คัน - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขถูก
สุขลักษณะ 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการจดัซื้อถังขยะ -เพื่อให้ประชาชนมีถัง
ขยะใช้ในหมู่บ้าน 

-จัดซื้อถังขยะภายใน
เขตอบต.นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 800,000 800,000 800,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-หมู่บ้านในเขต อบต.
นาชุมแสง มีถังขยะใช้ 

ส านักปลดั 

3 โครงการชุมชนปลอดขยะ -เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนน าขยะที่มี
ประโยชน์กลับมาใช้
ใหม่ได ้

-เขตอบต.นาชุมแสง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ชุมชน/หมู่บ้านปลอด
ขยะสิ่งสกปรก 
บ้านเรือนสะอาด 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
/กองสวัสดิการ

สังคม 

รวม จ านวน 3 โครงการ 200,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   2. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6.3 แผนงาน – การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564(บาท) 

1 โครงการอบรมการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการรักและ
หวงแหนในสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

-ประชาชน  
ในเขต อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่

ส านักปลดั 
 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้กับชุมชนดีขึ้น 

-ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เขต อบต.

นาชุมแสง 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ชุมชนและส านักงานมี
ภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 2 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   2. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6.4 แผนงาน – การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

-เพื่อเฉลิมฉลองในงาน
มหามงคลต่างๆ และ
ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

-พื้นที่ในเขต 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่

ส านักปลดั 
/ส่วนราชการต่างๆ 

 

รวม จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 - 

 
 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง         103  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
          7.1 แผนงาน – การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทัศนศึกษา 
ดูงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก 
สภา อบต.และคณะ
ผู้บริหาร 

- บุคลากรในเขต 
อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-บุคลากรมคีวามรู้
ความสามารถ มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ  
ที่จะน ามาพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิการปฏิบตัิงาน 

ส านักปลดั 

2 ค่ารับรองและพิธีการ -เพื่อต้อนรับคณะ บุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
ทัศนศึกษา 

-คณะบุคคลที ่
มานิเทศ 

งาน ตรวจงาน 
ทัศนศึกษาดูงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-การรับรองและ รัฐพิธี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน 

-เพื่อให้บุคลากร ใน อบต.
นาชุมแสง ไดร้ับ ความรู้
เพิ่มเตมิ 

-บุคลากรได้รับ 
การเข้าร่วมฝึก 

อบรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ
บุคลากรที่ ได้
เข้ารับการ
อบรม 

-โครงการเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 3 โครงการ 340,000 340,000 340,000 340,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
          7.2 แผนงาน – การปรับปรุงข้ันตอนการท างานและบริการประชาชน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการจดัการเลือกตั้ง -เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
นายก อบต.และสมาชิกสภา 
อบต. 

- 8 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-การเลือก เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

ส านักปลดั 

2 โครงการรับช าระภาษี  
นอกสถานท่ี 

-เพื่ออ านวยความ สะดวกแก่
ผู้เสยีภาษ ี

- กลุ่มผู้เสียภาษ ี 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้เสยีภาษ ี

กองคลัง 
/ส านักปลัด 

3 โครงการประชาคม  
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสี่ป ี

-เพื่อบูรณาการจัดท า แผน
ชุมชนและรวบรวม ข้อมูล
จัดท าร่าง แผนพัฒนาสี่ป ี

- 8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-แก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของ 
ประชาชนในพ้ืน 

ส านักปลดั 

4 โครงการ อบต. สัญจร -เพื่อประชาชนได้รบับริการ
รับทราบปัญหาอย่างทั่วถึง 

- 8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนได้รบั
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

5 โครงการวางระเบียบ
ขั้นตอนในการให้บริการ
ประชาชน 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

- ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

- 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนดี
ยิ่งข้ึน 

 

รวม จ านวน 5 โครงการ 350,000 360,000 360,000 360,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
          7.3 แผนงาน – การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และถานที่ปฏิบัติงาน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

-เพื่อบ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

-ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่  

ช ารุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ครุภัณฑ์มสีภาพ 
พร้อมใช้งาน 

ส านักปลดั 

2 ค่าวัสด ุ -เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน - ใช้ในส านักงาน 
(ส่วนราชการ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-มีวัสดุเพียงพอ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

3 ค่าสาธารณูปโภค -เพื่อเป็นค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ าประปา คา่โทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ รายเดือน 

- ช าระค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
ค่าโทรศัพท์ 

ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ได้รับบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดัท าแผนแม่บท
ชุมชน 

-เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ชุมชน 

- 8 หมู่บ้าน - 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-น าข้อมูลที่ได้จากการ
วางแผนไปพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 4 โครงการ 230,000 280,000 280,000 280,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
          7.4 แผนงาน – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการด าเนินงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
หรือการจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของข้อมูล
ข่าวสาร 

- ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอ าเภอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เพื่อประสานในการ
ติดต่อข้อมลูทาง
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

2 ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่และ
ปรับปรุงเว็บไซด์ อบต. นา
ชุมแสง 

-เพื่อให้เผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสาร อบต.นาชุมแสง  
 

-เช่าพ้ืนท่ีและ
ปรับปรุง 

เว็บไซต ์อบต.
นาชุมแสง 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชนได้รบั 
ข้อมูลข่าวสารเกิด 
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายภายใน 
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 

-เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารตา่งๆ 

-ซ่อมแซมระบบ
เสียง ตามสาย 
หมู่ที่ 1 หมู่ที ่8 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 8 ใช้งานได้ 
ตามปกต ิ

ส านักปลดั 

รวม จ านวน 3 โครงการ 580,000 580,000 580,000 580,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
          8.1 แผนงาน – การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการสร้างบ้านร่วมแรง
ร่วมใจ 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่
ไม่มีที่อยู่อาศัย 

-ผู้ยากไร้ที่ไมม่ีที่
อยู่อาศัยในเขต
ต าบลนาชุมแสง 

- 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ผู้ยากไร้ที่จดทะเบียน
ปัญหาหนีส้ินและ
ความยากจนมีที่อยู่
อาศัย 

กองช่าง/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัย 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่
ไม่มีที่อยู่อาศัย 
 

-ผู้ยากไร้ที่ไมม่ีที่
อยู่อาศัยในเขต
ต าบลนาชุมแสง 

- 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ผู้ยากไร้ที่จดทะเบียน
ปัญหาหนีส้ินและ
ความยากจนมีที่อยู่
อาศัย 

กองช่าง/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 2 โครงการ - 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
          8.2 แผนงาน – ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และสนับสนุนแนวทางการด าเนินชีวิตตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

-เพื่อส่งเสรมิวิถีชีวิตตาม
แนวพระราชด าร ิ

-ส่งเสรมิวิธีชีวิต
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
วิธีการด าเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 

2 โครงการเกษตรผสมผสาน
แก้ปัญหาความยากจน 

-เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้
เกษตรแบบผสมผสาน 
 

-เกษตรกรใน
เขตต าบลนา
ชุมแสง 8 หมู ่

- 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมาย
สามารถท าการเกษตร
แบบผสมผสานได ้

กองช่าง/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 2 โครงการ 100,000 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
          8.3 แผนงาน – การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการจดัหาที่สาธารณะ
ประโยชน์เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพของผู้จดทะเบียน 
ปัญหาหนีส้ินและ 
ความยากจน 

-เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจน 

-ลุ่มเป้าหมายที่
จดทะเบียนและ
ความยากจน 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมายมีทีด่ิน
สาธารณะใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ใน
ระดับหนึ่ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 1 โครงการ - 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
          8.4 แผนงาน – การช่วยเหลือด้านปัญหาหนี้สิน 

แบบ ผ.01 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการเจรจาประนอม 
หนี้ของผู้จดทะเบยีน 
ปัญหาหนีส้ิน 

-เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจน 

-ลุ่มเป้าหมายที่
จดทะเบียนและ
ความยากจน 
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-เจ้าหนี้และลูกหนี้
สามารถไกล่เกลีย่
ประนอมหนีส้ินได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 1 โครงการ - 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  4.ด้านการจดัการศึกษาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม 

แบบ ผ.02 



 

  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน  :  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ในการ
สัญจร 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ปักเสาพร้อมพาดสาย 
ติดตั้ง อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
จนแล้วเสร็จ ตามแบบ/
หรือรายการละเอียด 
ของ อบต.นาชุมแสง 
และ/หรือการไฟฟ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชน ได้รับ 
ประโยชน ์ มีไฟฟ้าใช้
ในการสัญจร
สะดวกสบายมากข้ึน 

กองช่าง 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 - 
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 1.3  แผนงาน  :  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 อุดหนุนกิจการประปา
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

-ประชาชนในเขตต าบล
นาชุมแสงมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง  
หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-ประชาชน มีน้ าเพื่อ
ใช้ใน การอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
/ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

  

รวม จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

       5. ด้านการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบ ผ.02 



 

  

          3.1 แผนงาน – ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาในเขต  
อบต.นาชุมแสง 

-เพื่อให้นักเรียน
ระดับประถมในเขต 
อบต.นาชุมแสง
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ถูกหลัก
โภชนาการ 

-โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
ในเขต อบต.นาชุมแสง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ของเป้าหมาย 

-นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ได้รับสารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ -เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 
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          3.2 แผนงาน – ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 อุดหนุนเหลา่กาชาดอ าเภอ
ทุ่งฝน 

-เพื่อส่งเสรมิประเพณี
วัฒนธรรมและอนุรักษ์ 
สืบทอดแนวทาง  

-อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี  
ที่ดีงามสืบไป 

กองการศึกษาฯ 
/ส านักปลัด 

2 เพื่อสนับสนุนงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่งๆ  

-เพื่อสนับสนุนงานรัฐ
พิธีและวันส าคญัต่างๆ 

-อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  

-สนับสนุน
หน่วยงานอ าเภอทุ่ง

กองการศึกษาฯ 
/ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

  

ให้แก่อ าเภอทุ่งฝน ให้แก่อ าเภอทุ่งฝน ของเป้าหมาย ฝนการจดังานรัฐพิธ ี

3 อุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรี
เมือง อุดรธานีผ้าหมี่ขิด 

-เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีทุ่งศรีเมือง 
(ออกร้านแสดงสินคา้ 

-อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี  
ที่ดีงามสืบไป 

กองการศึกษาฯ 
/ส านักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการจัดงานสบื
สานวัมนธรรมประเพณีการ
ก่อตั้งอ าเภอทุ่งฝน 

-เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีก่อตั้งอ าเภอ
ทุ่งฝน 

-อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

25,000 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สืบทอดประเพณี  
ที่ดีงามสืบไป 

กองการศึกษาฯ 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 4 โครงการ 85,000 85,000 85,000 85,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.4 แผนงาน – การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา 

    
งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.02 



 

  

ที ่        โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

ตัวชี้วัด จะได้รับ รับผิดชอบหลกั 

1 อุดหนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน กองทุน 
วันละบาท 

-เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
กองทุนวันละบาท 

-อุดหนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
กองทุนวันละบาท 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 
2 อุดหนุนการจัดตั้งศูนย ์

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผูต้ิดเชื้อ HIV 

-เพื่อส่งเสรมิการจดัตั้ง
ศูนย์เฉลมิพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 

-อุดหนุนศูนย์ศูนย์
เฉลิมพระเกียตร ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละจ านวน 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ ไดร้ับ
สวัสดิการ 

-ส่งเสรมิการจดัตั้ง
ศูนย์เฉลมิพระ
เกียรติช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ HIV 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 2 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านสุขภาพอานามัยและการป้องกันโรค 
          4.1 แผนงาน – ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

แบบ ผ.02 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 อุดหนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุภาพ 

-เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุภาพ 

-อุดหนุน
หลักประกันสุขภาพ 

120,000 120,000 120,000 120,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 
2 อุดหนุนส าหรับการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณสุข 
มูลฐาน 

-เพื่อใหประชาชนได
รับการดูแลและการ
บริการสุขภาพเบื้อง 
ตน เพื่อใหมีสุขภาพ
อนามัย ที่สมบรูณ
แข็งแรง 

- อสม. 8 หมู่บ้าน - 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละจ านวน 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ ไดร้ับ
สวัสดิการ 

-สนับสนุนการ 
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 2 โครงการ 120,000 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   6. ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5.1 แผนงาน – การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด 

แบบ ผ.02 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

-เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 

- อุดหนุนอ าเภอ 
ทุ่งฝน 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-สนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

/ส านักปลัด 
รวม จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวดัอุดรธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   4. ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
          7.1 แผนงาน – การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แบบ ผ.02 



 

  

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
พนักงานส่วนต าบล 

-เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

-ปีละ 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 
ความส าเร็จ  
ของเป้าหมาย 

-พนักงานส่วน
ต าบลมสีวัสดิการ
ครบทุกคน 

กองคลัง 
/ส านักปลัด 

รวม จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง   อ าเภอทุ่งฝน    จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงาน – การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมทาง ถนน ทางระบายน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.03 



 

  

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย  
บ้านโพธิ์ ม. 1 ถึง  
ต าบลนาทม 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
เป็นด้วยความรวดเร็ว
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเเคป
ซิลสายบ้านโพธิ์ ม. 1 ถึง ต าบล
นาทม ผิวจราจรกว้าง   6 ม. 
ยาว 4.00 กม. 
(ตามแบบกรมทางหลวง) 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เดินสัญจรไปมา 

กองช่าง/
อบจ. 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย  
บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ถึง 
ต าบลนาทม 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
เป็นด้วยความรวดเร็ว
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเเคป
ซิลสายบ้านโนนสมบูรณ์ ม. 5 
ถึง ต าบลนาทม ผิวจราจรกว้าง 
6 ม. ยาว 5.00 กม. (ตามแบบ
กรมทางหลวง) 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เดินสัญจรไปมา 

กองช่าง/
อบจ. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย บ้านนา
ชุมแสง ม.6 ถึงบ้านตาด 
ม.1 ต าบลบ้านตาด 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
เป็นด้วยความรวดเร็ว
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเเคป
ซิลสายบ้านนาชุมแสงม. 6 ถึง
บ้านตาด ม.1 ผิวจราจรกว้าง  6 
ม. ยาว 4.00 กม. 
(ตามแบบกรมทางหลวง) 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เดินสัญจรไปมา 

กองช่าง/
อบจ. 

รวม จ านวน 3 โครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง   อ าเภอทุ่งฝน    จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  4.ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา – ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.3 แผนงาน – พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

 
ที ่

 
       โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา 

 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ.03 



 

  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หลัก 

1 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้ามล า
ห้วยทวน 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมาเป็น
ด้วยความรวดเร็วประหยัด
และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดความกว้าง 9 
เมตร ความยาว 34 
เมตร 
 

2,800,000 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 -ประชาชนได้รบั
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเดินสัญจรไป
มา 

กองช่าง/
อบจ. 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น / 
ท่อระบายน้ าเหลี่ยม 

-เพื่อให้ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ในการอุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น / 
ท่อระบายน้ าเหลี่ยม 
ในเขตต าบลนาชุมแสง 
หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนได้รบั
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

-ประชาชน มีน้ า
เพื่อใช้ใน การ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
อบจ. 

3 โครงการขุดลอกล า
ห้วยในเขตต าบลนา
ชุมแสง 

เพื่อเป็นการรักษาท่ี
สาธารณะให้เป็นสัดส่วน
ง่ายต่อการดูแลรักษา 

ขุดลอกล าห้วย หมู่ที่ 
1 ถึง หมู่ที่ 8 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 -ประชาชนได้รบั
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

กองช่าง/
อบจ. 

รวม จ านวน 3 โครงการ 11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

ที ่        แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑส์ านักงานตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

    2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ ตามมาตรฐานครุภณัฑฯ์ลฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรต์าม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรุงครุภณัฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ เช่น ครภุัณฑ์ท่ีไม่
สามารถจัดเข้าประเภทครภุัณฑ์ใน
กลุ่มตัวอย่างนีไ้ด้ฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

ที ่        แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ เช่น ครภุัณฑ์ท่ีไม่

80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 

สามารถจัดเข้าประเภทครภุัณฑ์กลุ่ม
ตัวอย่างนี้ไดฯ้ 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑส์ านักงานตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษา 

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรต์าม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

11 สงคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑส์ านักงานตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

12 สงคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรต์าม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรุงครุภณัฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

ที ่        แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรุงครุภณัฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

แบบ ผ.08 



 

  

โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ฯ 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑส์ านักงานตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรต์าม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑโ์รงงาน  
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น -เพื่อใช้ในการกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

-เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ เช่น ครภุัณฑ์ท่ีไม่
สามารถจัดเข้าประเภทครภุัณฑ์กลุ่ม
ตัวอย่างนี้ไดฯ้ 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง 
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ส่วนท่ี  5 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

             เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ประกอบด้วย 

1. นายทองม้วน ดวงพรมยาว     ประธานกรรมการ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

2. นางชุติมา คลังช านาญ                 กรรมการ 
พัฒนาการอ าเภอทุ่งฝน 

3.  นายวิชัย     ขันตี       กรรมการ                       
ผู้แทนหน่วยงาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง 

4.  นายปราโมทย์ วรรณกุล     กรรมการ                       
ผู้แทนหน่วยงาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

5.  นางบุญเกิด   ศรีชัยมูล      กรรมการ                       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  หมู่ที่  1 

6. นายปัญญา   บุญพา      กรรมการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  หมู่ที่  4 

7.  นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว      กรรมการ                       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  หมู่ที่  8 

8.  นายบญุเลี้ยง  เหี้ยมเหิน                                                        กรรมการ  
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 1 บ้านโพธิ์  

9.  นายจรูญ       พรมศร                                                        กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2  บ้านเหล่าวิชา 

10.  พ.จ.อ.สุรยุทธ   ศรีษะ      กรรมการ                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

11.  นางสาวพิมพ์ลักษณ์    จันทวงค์     กรรมการ                       
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.นาชุมแสง        
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12.  นายกฤษณะ  แสนโคตร                                                  กรรมการ/เลขานุการ                       
หัวหน้าส านักปลัด  อบต.นาชุมแสง                         

13.  นางโกวิทย์   บุญภา      กรรมการ/ผ.ช.เลขานุการ                       
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

              การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทาง 
ถนน ทางระบายน้ า 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

1.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

1.4 จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

1.5 การวางผังเมือง -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 
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                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 -  ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 

2.1 การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรย ์ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

2.2 การส่งเสรมิสร้างอาชีพเพิ่มรายได ้ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

2.3 การพัฒนาด้านการผลิดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและลดต้นทุน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

2.4 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

2.5 การส่งเสรมิสินค้า OTOP -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3   -  ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

3.4 การส่งเสรมิผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
สตรี เด็ก คนชรา 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 
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             ยุทธศาสตร์ที่ 4  -  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 

4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

4.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

4.3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน 
สถานท่ี 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5   -  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม  
            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 
5.1 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
ขจัดสิ้นยาเสพตดิ 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

5.2 การรักษาความเรยีบร้อยและความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

5.3 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานท่ีในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6   -  ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 
6.1 การจัดการระบบระบายน้ าทิง้จาก
ชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

6.2 การรักษาความสะอาดและความ
เรียบร้อยของบ้าน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

6.3 การส่งเสรมิความร่วมมือในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

6.4 การขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 7   -  ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 

7.1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

7.2 การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและ
บริการประชาชน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

7.3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

7.4 การพัฒนารายได ้ -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
            ยุทธศาสตร์ที่ 8   -  ด้านการแก้ปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม การประเมินผล 
8.1 การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้
จดทะเบียนปญัหาสังคมและความยากจน 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

8.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิม่รายได้
และสนบัสนุนแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
พระราชด าริเศษรฐกิจพอเพียง 

-ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

8.3 การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากัน -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

8.4 การช่วยเหลือด้านปัญหาหนีส้ิน -ตรวจสอบการด าเนินการ -ร้อยละความส าเร็จของ   
 เป้าหมาย 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 


